
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 17 nummer 3 maart 2022

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.

Werkten mee aan dit nummer:

Charly Haelterman, Léon Verheylewegen

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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DOCUMENTATIECENTRUM

De leeszaal van ons documentatiecentrum is weer volledig opengesteld op elke 2  e   donderdag   
van de maand van 18.00 tot 20.00 uur en elke 4  e   zaterdag   van de maand van 10.00 tot 12.00 
uur.
En ook op elke 1  e   maandag   en 3  e   maandag   van de maand van 14.00 tot 16.00 uur echter 
alleen op voorafgaandelijke afspraak bij Alfons Depester 
 via e-mail alfons.depester@skynet.be

Openingstijden

Voorlopig zijn, ingevolge de corona maatregelen, opzoekingen in het documentatiecentrum
enkel mogelijk op maandag en met voorafgaandelijke afspraak

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

U dient zich ook steeds aan de op dat moment geldende regels te houden zoals dragen van een
mondmasker, afstand houden en ontsmetten van de handen.

ACTIVITEITEN

BELANGRIJK BERICHT

Omdat de capaciteit van sommige vergaderlokalen beperkt is en omwille van de geldende 
veiligheidsnormen vragen wij u zich steeds tijdig vooraf in te schrijven en uw aanwezigheid
te bevestigen. Inschrijven via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be .

Enkel wie zich ingeschreven heeft zal toegang krijgen tot de lezing.

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.
U dient zich ook steeds aan de op dat moment geldende regels te houden zoals dragen van een
mondmasker, afstand houden en ontsmetten van de handen.

 * * * * * * * *
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Woensdag 9 maart 2022 om 20.00 uur brengt Maarten LARMUSEAU, wetenschappelijk 
onderzoeker aan de KU Leuven en docent in de genetische genealogie, zijn lezing "Het gene-
tisch geheugen, wat DNA ons leert over ons verleden".
“Het zit in de genen van onze familie”
Wat betekent biologische afstamming en genetische verwantschap voor de familiegeschiede-
nis? In zijn bevlogen stijl zal Prof. dr. Maarten Larmuseau (KU Leuven en UAntwerpen) tij-
dens deze lezing in Dilbeek de allernieuwste inzichten in de genetische genealogie voorstel-
len. Zo vertelt hij onder meer over de resultaten van het MamaMito-project waaraan maar 
liefst 7800 Vlamingen via hun moederlijn deelnamen. Ook laat hij iedereen mee proeven van 
Vlaams archeologisch onderzoek waarin genetica en verwantschapsanalyses nieuwe inzichten
brengen over onze verre en nabije voorouders. Gegarandeerd dat elke genealoog – van begin-
neling tot expert – het eigen stamboomonderzoek vanuit een nieuw perspectief zal bekijken.
Locatie: Auditorium, Kasteel La Motte, Lumbeekstraat 20, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.

Woensdag 13 april 2022 om 20.00 uur Officiële voorstelling van onze nieuwste publicatie 
“GROOT-BIJGAARDEN – Indexen van Geboorten, Huwelijken en Overlijdens” en 
Officiële overhandiging van de kwartierstaten aan Anneleen Van den Houte en Ivo 
Evenepoel.
Locatie: Auditorium, Kasteel La Motte, Lumbeekstraat 20, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.

Woensdag 11 mei 2022 om 19.30 uur brengt Maite DE BEUKELEER, historica en 
Adviseur informatie- en dienstverlening Maurits Sabbebibliotheek, haar lezing “In haar 
voetsporen - op zoek naar onze voormoeders". 
Familiegeschiedenis wordt nog vaak geschreven vanuit een mannelijk standpunt; vrouwen 
spelen hierin meestal slechts een bijrol. De vrouwelijke variant van een voorvader – 
‘voormoeder’ – veroverde pas sinds kort een plaats in het woordenboek. Toch bestaan er 
voldoende bronnen om het leven van onze voormoeders te reconstrueren: familieverhalen, 
archiefdocumenten, erfstukken, DNA, … 
Locatie: Auditorium, Kasteel La Motte, Lumbeekstraat 20, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.

Zaterdag 4 juni 2022 vanaf 18.00 uur houden wij onze 26ste Praat- Kaas- en Wijnavond.
Locatie: zaal Solleveld, Solleveld 11, 1700 Sint-Martens-Bodegem
Houd deze datum alvast vrij. Meer info en inschrijving in onze volgende nieuwsbrieven.

FAMILIENAMEN IN WEST-VLAANDEREN

Familie Desmet blijft de grootste, maar hoe vaak komt jouw familienaam voor in West-
Vlaanderen? 
Ontdek het hier
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De Desmetjes vormen ook dit jaar de grootste familie van West-Vlaanderen. Meer nog: in 
vergelijking met vorig jaar zijn ze in meer steden en gemeenten de populairste en vergroten ze
hun voorsprong op eerste achtervolgers Maes en Claeys. Wij doken in de ellenlange lijst der 
Vlaamse familienamen en vonden, naast de meest voorkomende namen, ook 
enkele speciallekes .
Elk jaar stelt het Belgische statistiekbureau een provinciale top 1.000 met de meest 
voorkomende familienamen samen. En net als vorig jaar lijkt er in onze provincie geen maat 
te staan op de familie Desmet. Met 5.070 zijn ze, de West-Vlamingen die de familienaam 
Desmet dragen. In maar liefst 16 steden en gemeenten – één meer dan in 2019 – is de 
familienaam de populairste en in vergelijking met een jaar geleden is hun voorsprong op de 
nummers twee en drie – de familie Maes en de familie Claeys -zelfs groter geworden.
Opvallend is wel dat de Desmetjes vooral in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen de kop 
trekken. In de wijde regio Brugge lezen we een pak vaker ‘Claeys’ of ‘Jonckheere’ op de 
deurbel. In de Westhoek en aan de kust wisselen de populairste familienamen elkaar gretig af: 
van Vandenberghe over Debruyne, tot Devos, Vermeulen en Beauprez.
In de kelder van het klassement der West-Vlaamse familienamen is het een pak drukker: maar
liefst 3.082 namen komen welgeteld vijf keer voor in de bevolkingsregisters van onze steden 
en gemeenten.
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Wat dacht u bijvoorbeeld van de familie d’Udekem d’Acoz, de meisjesnaam van onze huidige
koningin Mathilde? Ook de families Appels, Backeljauw, Clijsters, Donckerwolcke en Engel 
zijn in West-Vlaanderen eerder aan de kleine kant. Voorts met z’n vijven: de families 
Wilmots, Paesen, Nonkel, Schoon, Snoek, Vanlimburg en Winnen, samen met honderden 
West-Vlamingen met buitenlandse roots.
Tot slot kijken we ook even over de provinciegrenzen heen. Toevallig of niet: ook in Oost-
Vlaanderen wint de familie De Smet, zij het anders geschreven, het pleit. In Antwerpen en 
Vlaams-Brabant is de eer respectievelijk voor de families Peeters en Janssens. Limburg doet 
het met de familie Claes. In Brussel is de familie Diallo de grootste, terwijl de Waalse 
provincies Waals-Brabant en Henegouwen Dubois bovenaan zien, in Luxemburg en Namen 
de familie Lambert wint en in Luik de familie Lejeune aan het langste eind trekt.

Artikel uit ‘De Krant van West-Vlaanderen’ van vrijdag 28 januari 2022
Door Olaf Verhaeghe

Ingezonden door Charly Haelterman

MOOI STAALTJE TEKENKUNST

Een mooi staaltje tekenkunst van de landmeter

Bijlage bij akte dd 24 thermidor 10 (12/08/1802) - landmeter : C. Verrijcken

Stuk land gelegen te Termeeren gehucht van Pepingen, op den Meeren Cauter
Not. Franciscus Joseph Den Abt te Sint-Pieters-Leeuw.

Ingezonden door Léon Verheylewegen
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PASTOOR VENNEKENS SINT-MARTENS-LENNIK

Een rouwbrief uit onze collectie van 128.000 gescande rouwbrieven.
De volledige alfabetische index kan je terugvinden op onze website via volgende link: 
http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be/doodsbrieven/Lijst-Tot-2021-05-15.pdf
De digitale versie kan je raadplegen op onze pc’s in ons documentatiecentrum.
Op aanvraag kunnen kopies van de scans bekomen worden.
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DOODSOORZAKENREGISTER

Nieuwe bron op familiegeschiedenis.be

Denk eens aan het doodsoorzakenregister bij het schrijven van je familiegeschiedenis. Deze 
bron bevat heel wat nuttige informatie voor genealogisch onderzoek.

Meer info op: https://www.familiegeschiedenis.be/nl/bronnen/doodsoorzakenregister

SCHEPENREGISTER 1582-1599

Nieuwe publicatie: 
Het oudste beschikbare schepenregister van: 
Sint-Martens-Lennik en Sint-Kwinten-Lennik, schepenregister 1582-1599.

Formaat A4, binnen 100 gram wit gelamineerd blinkend, gelijmd, geplastificeerde blinkende 
cover 230 gram, ingebonden kaft rondom, 400 pagina’s. 

Prijs: 29 Euro + verzendkosten voor België 5,70 Euro (met verzekering + 1 Euro, aanbevolen)

Storting op rekeningennummer van R.M. Jammart, BE37 9791 5559 0328, BIC ARSPBE22, 
vermelding: « Lennik »

Met volledige transcriptie, met weergave 
van het origineel folionummer, van de 2216
pagina’s, en voorzien van:
1-een alfabetische index op voor- en
familienaam;
2-een alfabetische index op eigen- en
plaatsnamen, en op instellingen al dan niet
christelijk;
3-een alfabetische index op beroep, functie
en of tittel;
4-een alfabetische index op alias en of
geheten.
Auteur en uitgever: R.M. Jammart 
Beperkte uitgave, bestel: mail@jammart.be

Ingezonden door René Jammart
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VERKOOPAKTEN KASTEEL COLOMA

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw heeft na een tip van de lokale heemkundige 
kring op een veiling twee verkoopakten uit 1611 bemachtigd van het kasteel Coloma. De 
historische documenten van meer dan 400 jaar oud geven een en ander prijs over de 
geschiedenis van het kasteel en het domein. 

‘De akten beschrijven de verkoop van het domein van de Brusselse patriciërsfamilie Van den 
Hecke aan Antonio Suarez de Arguello en zijn echtgenote Theresia de Arce y Ponce’, vertelt 
burgemeester Jan Desmeth (N-VA). ‘Zij waren niet de minste, want Antonio was op dat 
moment privésecretaris van landvoogd Albrecht die toen, samen met zijn echtgenote Isabella, 
over de Zuidelijke Nederlanden heerste.’
‘De documenten markeren een belangrijk scharnierpunt in de geschiedenis van Coloma’, vult 
historicus Raf Meert aan. ‘Lange tijd werd voorgehouden dat Coloma ontstond uit een oud, 
middeleeuws domein met een verdedigingsburcht. Maar het tegendeel blijkt waar. Wat 
vandaag een natuurlijk geheel lijkt, werd in verschillende percelen en op verschillende 
tijdstippen door de opeenvolgende eigenaars aan het domein toegevoegd. Coloma werd op 
een braak terrein opgericht. Rijke Brusselaars lieten in de onmiddellijke buurt van de stad een 
buitenverblijf inrichten, waar ze vooral tijdens de zomermaanden vertoefden.’ De gemeente 
wil op 13, 14 en 15 mei de akten aan het grote publiek laten zien ter gelegenheid van de 
opening van het vernieuwde landhuis De Viron, vlak bij het kasteel.

Bron: De Randkrant, 1/03/2022

SCHENKINGEN

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

Boeken/tijdschriften/documenten
Luycx André (Wemmel)

Bidprentjes/rouwbrieven
Guido Andries (Dilbeek), Liliane Ripol (Dilbeek), Veerle Ronsmans (Opwijk)

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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