
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 17 nummer 7/8 juli/augustus 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, Kapelle-op-den-
Bos, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Meise, Merchtem, Pepingen, Opwijk, 
Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Vilvoorde, Wemmel en de 19 
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Advies, opleiding, overleg, uitwisseling van ervaring, ontmoeting en samenwerking op het 
vlak van familiekunde en verwante wetenschappen staan daarbij centraal.

15de-eeuwse weesboeken van Kortrijk (Bron: Rijksarchief)

Werkten mee aan dit nummer:

Marcel Hollants

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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DOCUMENTATIECENTRUM

Omwille van de werkzaamheden voor de herinrichting en de integratie van ons archief in de 
bibliotheek “De Wolfsput” is ons documentatiecentrum voor onbepaalde tijd gesloten. 
Opzoekingen zijn dus niet mogelijk.
Digitale kopieën van bidprentjes en rouwbrieven uit onze collectie blijven steeds verkrijgbaar.
Consulteer de alfabetische lijst op onze website via volgende link: 
http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be/doodsbrieven.html

Momenteel bevat onze gescande collectie meer dan 128.000 rouwbrieven en 175.000 
bidprentjes.

ACTIVITEITEN

In juli en augustus hebben we geen activiteiten.
We zijn er terug in het najaar voor volgende ledenvergaderingen:

Woensdag 14 september 2022

Woensdag 12 oktober 2022

Woensdag 9 november 2022

Woensdag 14 december 2022

We zijn nog volop in onderhandeling met mogelijke sprekers.
Meer details in onze volgende nieuwsbrieven.

DIGITALISERING BURGERLIJKE STAND

Overeenkomst met Familysearch over digitalisering Burgerlijke Stand

De Amerikaanse non-profitorganisatie Familysearch zal vanaf het najaar in de Rijksarchieven
van Bergen, Beveren en Leuven scanateliers opzetten waar de registers van de Burgerlijke 
Stand uit de periode 1910-1950 gedigitaliseerd zullen worden. Bij een bezoek van een 
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delegatie van Familysearch aan het Algemeen Rijksarchief in april werd het contract met 
betrekking tot deze samenwerking gefinaliseerd.

De digitalisering van de Burgerlijke Stand voor de periode 1910-1950 betekent een 
belangrijke stap vooruit voor het genealogisch onderzoek. Uiteraard wordt rekening gehouden
met de wettelijk bepaalde raadplegingstermijnen:
•Voor de overlijdensakten (raadpleegbaar na 50 jaar) is er geen probleem.
•De jongste huwelijksakten (uit 1950) kunnen vanaf 2025 online komen.
•De geboorteakten voor de periode 1921-1950 daarentegen kunnen slechts geleidelijk ter 
beschikking worden gesteld omdat ze pas na 100 jaar raadpleegbaar zijn.

Er zal in blokken van tien jaar gewerkt worden. Op die manier wordt er stapsgewijs 
vooruitgang geboekt ‘op alle fronten’. Belangrijke kanttekening: er wordt begonnen met die 
gerechtelijke arrondissementen waarvoor de overdracht al gebeurd is. 

Het Rijksarchief werkt al meer dan 50 jaar op een constructieve wijze samen met 
Familysearch (vroeger GSU). Zoals in het verleden, zullen de scans ook gevaloriseerd worden
op de website van deze organisatie. Familysearch verkrijgt, als tegenprestatie voor de 
geleverde inspanning, het exclusiviteitsrecht op massaal hergebruik (onderworpen aan de 
schriftelijke toestemming van FamilySearch gedurende een periode van 10 jaar vanaf de 
beëindiging van de digitaliseringsoperatie, overeenkomstig artikel 4 van de overeenkomst die 
op 22 juni 2022 is ondertekend tussen het Rijksarchief en FamilySearch). Het Rijksarchief 
stelt de beelden ter beschikking via de eigen zoekrobotten en kan ook beperkt hergebruik voor
genealogisch onderzoek toestaan. Dat houdt onder meer in dat gebruikers gecontroleerd 
beelden kunnen afladen.

De uitvoering van deze overeenkomst zal jaren in beslag nemen, maar het is in elk geval een 
belangrijke stap in de uitbreiding van de genealogische dienstverlening van het Rijksarchief. 

Bron: Rijksarchief, Nieuwsberichten, 12/06/2022

ARCHIEVEN KASSELRIJBESTUREN

Familiekunde Vlaanderen (afdeling West-Vlaanderen) organiseert in samenwerking met
de Rijksarchieven van Brugge en Kortrijk op vrijdag 14 oktober 2022 een studiedag over 
kasselrijarchieven.

De Vlaamse kasselrijen (een soort van plattelandsdistricten) vormen – in tegenstelling tot de 
steden, parochies en heerlijkheden – nog altijd een relatief onbekend middeleeuws en 
vroegmodern bestuursniveau. Aangezien de kasselrijbesturen over uitgebreide bestuurlijke en 
gerechtelijke bevoegdheden beschikten, zijn hun archieven nochtans een ware goudmijn voor
historici en genealogen.
Aan de hand van analyses van vier bronnentypes (staten van goed, wettelijke passeringen, 
poorterslijsten en procesdossiers) zullen verschillende sprekers tijdens deze studiedag de 
rijkdom van de archieven van de vier “West-Vlaamse” kasselrijen (Veurne, Ieper, Kortrijk en 
het Brugse Vrije) belichten.
Programma
•13u15: Onthaal
•13u30: Welkom (Wilfried Devoldere, voorzitter Familiekunde Vlaanderen)
•13u35: De Kasselrijen van het Graafschap Vlaanderen (Johan Roelstraete, Familiekunde 
Vlaanderen)
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•14u00: Kasselrij Veurne, Staten van goed (Jan Van Acker, wetenschappelijk medewerker 
Abdijmuseum Ten Duinen)
•14u30: Kasselrij Ieper, Wettelijke passeringen (Kevin Dekoster, archivaris Rijksarchief 
Brugge)
•15u00: Kasselrij Kortrijk, Poorters en buitenpoorters (Hendrik Callewier, diensthoofd 
Rijksarchieven Brugge en Kortrijk)
•15u30: Kasselrij Brugse Vrije, Procesdossiers (Laurent Inghelbrecht, vrijwilliger Rijksarchief
Brugge)
•16u00:  Conclusie + tentoonstelling archiefdocumenten Kasselrijen
•16u15: Receptie
 
Inschrijving
•Leden van Familiekunde Vlaanderen en vrijwilligers van Rijksarchief Brugge en Kortrijk 
betalen € 20,00; andere deelnemers € 30,00. Gelieve je bijdrage te storten op rekeningnummer
BE19 9730 9465 0412 van Familiekunde Vlaanderen - Regio Brugge, met vermelding van je 
naam (en indien ledentarief, met vermelding FV-lidnummer of code).

Bron: Rijksarchief, agenda

PAROCHIAAL HUWELIJKSBOEKJE ANNO 1923

Kennen jullie dit boekje? Een aanvulling op het klassieke burgerlijk trouwboekje.
De "Plichten in den Huwelijken Staat” en de "Plichten der Ouders" zijn misschien wat 
achterhaald en zijn nu vatbaar zijn voor hevige discussies.
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Ingezonden door Marcel Hollants
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ZEKERHEID IN UW STAMBOOMONDERZOEK ?

Meer zekerheid inbouwen in uw stamboomonderzoek? Nieuwe inzichten vanuit de 
projecten BeethovenDNA en MamaMito.

Voorouders vinden voor 1800 is voor niemand evident. Vaak raakt het spoor bijster in de 
parochieregisters en is het helemaal niet zeker hoe er verder in de stamboom kan 
opgeklommen worden.
Wilt u daarom ook aan de slag met andere bronnen uit het ancien regime maar weet u niet hoe
eraan te beginnen? Hoe krijgt u meer zekerheid dat u op het juiste spoor zit?
In deze lezing gaat prof. dr. Maarten Larmuseau concreet aan de slag met de bekende 
stamboom van Ludwig van Beethoven in Brabant en met nieuwe inzichten uit DNA-
onderzoek. Op het einde van de lezing hebt u veel tips en achtergrondinformatie om met meer
bronnen en zekerheid uw voorouders op te sporen.
Doelgroep: iedereen met interesse in genealogie en familiegeschiedenis
Praktisch
•6 oktober 2022, 19.30 uur
•Iedereen kan deelnemen via Facebook. Wie geen Facebookaccount heeft kan het webinar 
eveneens volgen maar kan wel niet reageren.
•Er wordt zonder inschrijvingen gewerkt.
•Graag op de hoogte blijven via Facebook? Surf naar https://fb.me/e/4vk4wlpdX en meld u 
aan voor het Facebook-evenement. Zo houdt Facebook u automatisch op de hoogte. Surf ook 
even naar https://www.facebook.com/historiesvzw en vind Histories leuk (liken). U ontvangt 
zo eveneens info over andere interessante activiteiten.
•Graag op de hoogte blijven via Histories? Geef uw contactgegevens via dit formulier door tot
drie dagen voor de vormingsavond en ontvang per e-mail een herinnering.

Bron: FARO, kalender

IN DE VOETSPOREN VAN NONKEL VLIEGENIER

Hoe ga je op zoek naar het oorlogsverleden van een familielid wanneer de feiten zich 
voordeden aan de andere kant van de oceaan? Ziehier het geval van Monroe Gordon, crewlid 
in de US Air Force en in 1944 gered door Belgische verzetslui, en van de twee broers Steve 
en Rick Katz, vastberaden om 78 jaar later met hulp van het CegeSoma het verhaal van hun 
oom te reconstrueren.

4 februari 1944. Monroe A. Gordon, 27 jaar, is boordnavigator van de Dollie Madison, een B-
17 bommenwerper van de US Army Air Force. Samen met negen andere bemanningsleden 
vertrekt hij op missie boven Frankfurt.

November 2020, San Francisco. Steve Katz is geschokt wanneer hij ziet dat een 
neonazimilitant in zijn wijk affiches met het hakenkruis heeft aangebracht. Het doet hem 
herinneren aan een vage familiegeschiedenis, namelijk aan zijn oom die bij de US Army Air 
Force ging om tijdens de Tweede Wereldoorlog de nazioverheersing in Europa te bestrijden. 
Katz voelt de nood om woorden en gezichten te kunnen associëren met die periode. Wat is er 
werkelijk met zijn oom gebeurd, wie zijn de mensen die hem hebben gered en tegen het 
Duitse leger hebben beschermd, wat is het verhaal van die jonge man die in Europa bleef om 
het nazisme te bestrijden? Een onderzoek wordt gestart. 
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Het volledig verhaal kan u lezen via deze link: 
Van San Francisco naar Anderlecht: in de voetsporen van een nonkel-vliegenier | Cegesoma 

Bron: www.cegesoma.be

INTERESSANTE WEBSITES

Eupedia – Guide de Belgique – Toponymie belge

Interessante website (Franstalig) over de Belgische plaatsnamen.
https://www.eupedia.com/guide_de_voyage/belgique/toponymie_de_la_belgique.shtml

* * * *
Arolsen Archives

Deze interessante site omvat ongeveer dertig miljoen documenten, die bewaard worden in het 
archief van Arolsen Archives in Duitsland, voorheen International Tracing Service (ITS). Ook
is er informatie te vinden over het lot van gevangenen, dwangarbeiders en bevrijde 
overlevenden. Er is een handleiding met nuttige tips om online opzoekingen te doen. Het is 
ook mogelijk om schriftelijke vragen te stellen. 
https://collections.arolsen-archives.org/de/search

NUTTIGE TIPS

Nieuwe catalogus voor de bibliotheek van het CegeSoma

In het kader van de integratie van de collecties van het CegeSoma in deze van het Rijksarchief
brengen we u graag op de hoogte van de wijzigingen in de onlinetoegang tot onze collecties. 
Met het oog op het bundelen én centraliseren van de informatie heeft u nu de beschikking 
over de modernere tools die worden gebruikt bij het Rijksarchief. Ze vervangen voortaan de 
databank PALLAS van het CegeSoma die verouderd was (behalve de toegang tot de 
fototheek). 
Toegang tot de collecties

• De nieuwe catalogus van de bibliotheek van het CegeSoma, met nieuwe 
geavanceerde zoekmogelijkheden, is nu toegankelijk via deze link. 

• De beschrijvingen van de archiefbestanden van het CegeSoma vindt u via deze 
link. 

• Voor het ogenblik is de fototheek nog doorzoekbaar via Pallas. 
Raadpleging van de collecties
Onder deze link vindt u alle informatie die u nodig hebt om te weten waar en hoe u de 
collecties (archieven, bibliotheek en fototheek) van het CegeSoma kunt raadplegen.

Bron: CegeSoma, Nieuwsbrief nr.76, juni 2022.

* * * *
ABC van de Genealogie nu online

Het ‘ABC van de Genealogie’ nu online. De bijbel van de genealogie, samengesteld door 
Johan Roelstraete, ondervoorzitter van Familiekunde Vlaanderen, regio Mandel-Leie. De 
jongste versie dateert van 2012, maar een addendum is in voorbereiding. Wie zich in de 
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Latijnse taal wil verdiepen, kan op dezelfde website een powerpoint hierover raadplegen. 
http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be/documenten/abc.pdf

* * * *
Dossiers koloniale agenten en ambtenaren

Doe je onderzoek naar jouw voorouder en trok hij of zij naar Congo, Burundi of Rwanda? 
Vanaf nu kan je via het Rijksarchief een online databank raadplegen met persoonlijke dossiers
van koloniale agenten en ambtenaren tijdens de jaren 1885-1962.
Meer info via volgende link: https://www.arch.be/index.php?l=nl&m=nieuws&r=alle-
nieuwsberichten&a=2022-06-30-databank-van-koloniale-ambtenaren-en-agenten-nu-online

Bron: Rijksarchief, Nieuwsbericht, 30/06/2022

SCHENKINGEN

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

Boeken/tijdschriften/documenten/  foto’s  
Francine Van Beveren (Itterbeek), Patrick Veys (Dilbeek), Marcel Hollants (Affligem), 
Majella Martelé (Lennik)

Bidprentjes/rouwbrieven
Stadsarchief Halle, Patrick Veys (Dilbeek), Hilda Geers-De Malderé (Dilbeek)

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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