
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 15 nummer 3 maart 2020

Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek vzw is een regionale afdeling van Familiekunde 
Vlaanderen vzw. Ons werkgebied omvat volgende fusiegemeenten: Affligem, Asse, Beersel, 
Bever, Dilbeek, Drogenbos, Gooik, Galmaarden, Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart, 
Kapelle-op-den-Bos, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Meise, Merchtem, 
Pepingen, Opwijk, Overijse, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, 
Vilvoorde, Wemmel.
Advies, opleiding, overleg, uitwisseling van ervaring, ontmoeting en samenwerking op het 
vlak van familiekunde en verwante wetenschappen staan daarbij centraal.

Akte uit 1738 (privécollectie Gilbert Buyst)
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LIDMAATSCHAP 2020

VERNIEUW UW LIDMAATSCHAP BIJ FV IN 2020 

Op 20 februari hadden een 40-tal leden hun lidgeld voor Familiekunde Vlaanderen (nog) 
niet betaald 
Op 25 februari kregen ze het eerste nummer van ‘Vlaamse Stam’ toch nog in de brievenbus, 
samen met een herinneringsbrief. Daarbij onze oproep: blijf onze vereniging steunen en stort 37 
euro op BE58 4141 1712 2179 van Familiekunde Vlaanderen, Van Heybeeckstraat 3 in 
Merksem, met vermelding “Lidgeld 2020”. Uw partner wordt evt. ook FV-lid voor 10 euro 
extra. 
Met uw lidkaart kan je terecht in alle FV-afdelingen in Vlaanderen zonder telkens bezoekrecht te
betalen. Vlaamse Stam zijn inbegrepen en je krijgt korting op publicaties, cursussen en 
voordrachten. 

ACTIVITEITEN

BELANGRIJK BERICHT

Omdat de capaciteit van ons vergaderlokaal beperkt is en omwille van de steeds toegenomen 
belangstelling voor onze lezingen vragen wij u zich steeds tijdig vooraf in te schrijven en 
uw aanwezigheid te bevestigen.
Mocht u, omwille van welke reden ook, toch niet aanwezig kunnen zijn na inschrijving 
gelieve dit dan ook te laten weten zodat we eventuele personen op de wachtlijst kunnen 
toelaten.

* * * * * * * * *

Woensdag 11 maart 2020 om 20.00 uur verzorgt Edgard Van Droogenbroeck een 
“Oefening Oud Schrift” met als thema “Beleyden tijdens de 17e eeuw”.
Edgard Van Droogenbroeck is erevoorzitter van FV Vlaamse Ardennen en secretaris van de 
Heemkring BKW.
Locatie: Lokaal 302, Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.

FV regio Dilbeek vzw – Nieuwsbrief, jg. 15, nr. 3, maart 2020 2 



Woensdag 8 april 2020 om 20.00 uur brengt Jan Caluwaerts zijn lezing “Het Fonds 
Houwaert”.
Op ontdekking in de geschriften van J.B. Houwaert 
Hoe werd genealogie in de 17de eeuw beoefend? We nemen het voorbeeld van de 17de-
eeuwse stadssecretaris en genealoog Jan Baptist Houwaert (+1688), hij liet vele nota's na die 
ook voor genealogen van de 21ste eeuw van bijzonder belang zijn en - zoals soms 
verondersteld wordt - lang niet alleen op Brusselse en adellijke families betrekking hebben. 
Jan Caluwaerts maakt vrijwel dagelijks dankbaar gebruik van het werk van deze wonderlijke 
voorganger. Een correcte interpretatie en vlot gebruik van de handschriften van Houwaert 
vraagt wat ervaring. Bij deze lezing ziet u voorbeelden uit de verschillende rubrieken van het 
fonds en krijgt u heel wat praktische tips. De aanwezigen bekomen daarenboven een herziene 
index van het "fonds Houwaert".
Locatie: Club 1, Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.

DOCUMENTATIECENTRUM

Het documentatiecentrum van FV regio Dilbeek vzw, gelegen op de eerste verdieping van 
het “Schoolmeestershuis” (rechts van het Pampoelhuis en voormalig gemeentehuis), 
Gemeenteplein te Groot-Bijgaarden (Dilbeek), is open elke 2  e   donderdag van de maand van 
20.00 tot 22.00 uur en elke 4  e   zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.

Voortaan kan u ook terecht voor uw opzoekingen in ons documentatiecentrum op de 
1  e   maandag en de 3  e   maandag van de maand van 09.00 tot 11.00 uur echter alleen op

voorafgaandelijke afspraak bij Alfons Depester 
 via e-mail alfons.depester@skynet.be

Openingstijden

maandag 2 maart 2020 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
donderdag 12 maart 2020 van 20 tot 22 uur

maandag 16 maart 2020 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
zaterdag 28 maart 2020 van 10 tot 12 uur

maandag 6 april 2020 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
donderdag 9 april 2020 van 20 tot 22 uur

maandag 20 april 2020 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
zaterdag 25 april 2020 van 10 tot 12 uur

Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een
bijdrage van 2,00 euro.

Opzoeken van gegevens voor een familiegeschiedenis
Het documentatiecentrum van Familiekunde regio Dilbeek heeft een schat aan

informatiebronnen voor wie met het opstellen van een stamboom of het schrijven van een
familiegeschiedenis wil beginnen of al gevorderd is. 

In de uitgebreide bibliotheek vind je ook bijkomende gegevens over lokale en algemene
geschiedenis waarmee gebeurtenissen in hun tijd en plaats kunnen gesitueerd worden.
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Onze medewerkers staan klaar om vragen te beantwoorden en de bezoekers wegwijs te maken
in de opzoekingsmogelijkheden.

INDEX OVERLIJDENS IN FRANKRIJK 1970-2019

INDEX VAN DE OVERLIJDENS IN FRANKRIJK 1970-2019 VIA INSEE 
Voor Frankrijk is er een zeer belangrijke nieuwe genealogische bron bijgekomen. 
Het nationaal instituut voor de statistiek en economische studies (Institut National de la 
Statistique et des Études Économiques), kortweg INSEE, heeft online een overzicht geplaatst 
van alle personen die in Frankrijk overleden tussen 1970 en 2019. Deze index is een 
goudmijn voor de genealoog. 
De index bevat de naam van de overledenen, en de datums en plaatsen van geboorte en 
overlijden. 
Hij werd geïntegreerd in Geneanet: 
https://nl.geneanet.org/actueel/post/2019/12/nieuwe-verzameling-van-geneanet-insee-index-
van-overlijdens-in-frankrijk-1970-2019

PASSAGIERSLIJSTEN HOLLAND-AMERIKA LIJN

Passagierslijsten van de Holland-Amerika Lijn (1900-1920)

Van 1873 tot ver in de twintigste eeuw vervoerde de Holland-Amerika Lijn (HAL) zakenlui, 
toeristen en emigranten naar Amerika. Tussen 1880 en 1920 trokken circa één miljoen Oost-
Europeanen via Rotterdam naar Amerika. De HAL had tot in Bulgarije, Letland en Rusland 
kantoortjes waar kaartjes konden worden gekocht voor de trein naar Rotterdam, de boot naar 
Amerika en opnieuw de trein naar elk station in de nieuwe wereld. De passagierslijsten bieden
een schat aan informatie, zoals de betaalde reissom, het aantal mensen en soms ook wat voor 
bagage ze bij zich hadden.
Er kan gezocht worden op de index van de passagierslijsten. Deze index bevat 524.408 
historische persoonsvermeldingen.
Voor meer info zie: 
https://www.openarch.nl/indexen/27/passagierslijsten-holland-amerika-lijn?

DOSSIERS POLITIEKE GEVANGENEN

Persoonlijke dossiers van meer dan 59.000 politieke gevangenen opnieuw raadpleegbaar

In 2019 verhuisde een belangrijk deel van de collectie van de Dienst Archief 
Oorlogsslachtoffers naar een andere archiefbewaarplaats, meer bepaald de archiefreeks 
‘Statuut Politieke Gevangene’. Door die verhuis was dit archiefonderdeel een tijdlang niet 
raadpleegbaar. Medewerkers van het Rijksarchief controleerden ondertussen het volledige 
bestand, maakten de dossiers stofvrij en verpakten ze in zuurvrije dozen. Vandaag is de hele 
operatie afgerond en staat alles weer ter beschikking van het publiek 
75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog blijft dit archiefbestand, met een omvang 
van meer dan 1.400 strekkende meter, één van de belangrijkste informatiebronnen over 
politieke gevangenen. Onderzoekers en nabestaanden vinden er verwijzingen naar de 
gevangenissen en concentratiekampen waar de slachtoffers verbleven, hoe ze werden 
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aangehouden en bevrijd, vaak zelfs met getuigenissen van de gevangenen zelf of van 
personen uit hun omgeving. 

Heb je vragen of wil je opzoekingen doen? Stuur vooraf een mail naar de Dienst Archief 
Oorlogsslachtoffers. aos_avg@arch.be

Bron: Rijksarchief, Nieuwsbrief – februari 2020

UPDATE RAADPLEGINGSREGELS RIJKSACHIEF

Het Rijksarchief beheert anno 2020 meer dan 350 strekkende km archief. Het algemeen 
principe inzake de raadpleging van deze massa archieven is dat archieven van meer dan 30 
jaar oud, die door een overheidsorgaan aan een Rijksarchief werden overgedragen, openbaar 
en vrij raadpleegbaar zijn. Maar op dat algemeen principe gelden vele uitzonderingen, die de 
raadplegingsregels tot een complex geheel maken. Die regels zijn bovendien onderhevig aan 
snel wijzigende wet- en regelgeving op Europees, federaal en regionaal niveau. Een 
actualisering van het overzicht van raadplegingsregels, gerangschikt per archiefvormer, drong 
zich op. Het nieuwe overzicht is te bekijken via deze link: 
http://www.arch.be/lists/lt.php?id=eRhWBQAFGgZSCkUGAQRU

Bron: Rijksarchief, Nieuwsbrief – februari 2020

INTERESSANTE WEBSITES

Middeleeuwse bewoners van Brussel
Op de website van de UGent werd een interessante databank geplaatst met alle middeleeuwse
bewoners van Brussel. Je weet maar nooit wie je daar kan vinden. 
https://www.wiwilb.ugent.be/databank

Virtuele leeszaal genealogie van het Stadsarchief Mechelen 

Je online zoektocht naar jouw Mechelse voorouders begint hier! Het Stadsarchief Mechelen is
volop bezig met de digitalisering van verschillende genealogische bronnen. Via deze website 
kan je - na een snelle registratie - vele bronnen gratis raadplegen:
https://www.mechelsegenealogischebronnen.be/Databank

SCHENKINGEN

Schenkingen zoals genealogische documenten, rouwbrieven, bidprentjes, stambomen,
allerlei boeken, familieboeken, enz... blijven welkom in ons documentatiecentrum te Groot-

Bijgaarden!

Rouwbrieven/bidprentjes
Liliane Ripol (Dilbeek), Georges Bogaert (Dilbeek)
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Familiedocumenten/boeken
Georges Bogaert (Dilbeek)

Financiële steun
Kris Meskens (Herfelingen), Léon Verheylewegen (Itterbeek)

VRAAG EN ANTWOORD

Antwoorden en nieuwe vragen altijd sturen naar volgend mailadres:
info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
Uw antwoord wordt dan overgemaakt aan de vraagsteller en gepubliceerd in de eerstvolgende 
nieuwsbrief.

Publicatie: Gilbert Buyst, Snikbergstraat 46 – 1700 Dilbeek
Redactie: gilbert.buyst@skynet.be

Voorzitter: Alfons Depester                                                         Volg ons op
e-mail: info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
website: http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
Zetel: Kleinekapellaan, 66 te 1700 Dilbeek
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