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I.

De afdeling en haar bestuur

FV Leuven werd als ‘vereniging zonder winstoogmerk’ opgericht op 8 februari 2014 met als
ondernemingsnummer 545.905.310. Daarvoor was het onder de naam VVF Leuven een
feitelijke vereniging, die in september 1981 – na een onderbreking van meerdere jaren –
opnieuw was opgestart. Ze wordt geleid door een Raad van Bestuur en een Algemene
Vergadering.
De RAAD VAN BESTUUR.
De RvB onderging heel wat wijzigingen in 2016. Paul Behets en Paul Vanden Bempt werden
bestuurder benoemd. Daniel Schepens, Daniël Notredame en Nicole Van den Borre namen om
diverse redenen ontslag. Eugeen Roets nam ontslag om gezondheidsredenen.
Wegens het ontslag van penningmeester Notredame, heeft de RvB Paul Vanden Bempt tot
nieuwe penningmeester benoemd.
De Raad bestaat nu uit Walter Van Hoorick (voorzitter), Paul Vanden Bempt
(penningmeester), Herman Swinnen (secretaris), Raf Van der Donckt (webbeheerder), Jan
Caluwaerts (bibliothecaris), Edmond Willems en Paul Behets.
De Raad van Bestuur vergaderde twee keer. Het huishoudelijk reglement werd gewijzigd en
informele contacten tussen bestuursleden droegen bij tot het vlot functioneren van de
vereniging.

DE ALGEMENE VERGADERING
Maken buiten de bestuurders deel uit van de Algemene Vergadering en werden uitgenodigd op
de vergaderingen van de Raad van Bestuur : Eugeen Roets, Paul De Clerck en J. Michel Van
der Elst. Wivina Coen heeft zich aangemeld als kandidaat-lid van de AV.
In de loop van het jaar werden twee vergaderingen gehouden. Tijdens die van september
2016 werd, zoals statutair voorzien, het financieel verslag over het boekjaar 2015-2016
goedgekeurd en de bestuurders kwijting verleend. Zowel het budget 2016 (tweede semester)
als dat voor 2017 werden goedgekeurd.
Ook in september werd een BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING gehouden, waarin de statuten
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zodanig gewijzigd werden dat het boekjaar van de vzw vanaf 2017 boekhoudkundig het
kalenderjaar zal volgen.
Het aantal FV leden bedroeg 187, een lichte stijging ten opzichte van het aantal in 2015
(184). FV Leuven behoorde daardoor tot de zes afdelingen die een ledenwinst realiseerden

II.

Vrijwilligerswerk

In de loop van 2016 waren een tiental leden van FV Leuven actief als vrijwilliger. Dit levert op
basis van een schatting bijna 3,400 uren vrijwilligerswerk op.
Bijkomende vrijwilligers zijn steeds welkom. Zij kunnen omzeggens alleen aangetrokken
worden via de door de vereniging georganiseerde lezingen en cursussen.
Naast het beheer en de activiteiten van de eigen vereniging zijn de volgende domeinen de
voornaamste waarin vrijwilligerswerk wordt geleverd :

A. Aanwezigheid in het Rijksarchief Leuven
Aanwezige bestuursleden van FV-Leuven kunnen ten allen tijde worden aangesproken om te
adviseren.
Specifieke hulp-zaterdagvoormiddagen [Eerste Hulp Bij Onderzoek] georganiseerd in het
Rijksarchief van Leuven, telkens de eerste zaterdag van de maand, vonden plaats vanaf de
maand september. Wegens de sluiting van de Rijksarchieven op zaterdag vanaf 2017, kunnen
we daar helaas niet mee doorgaan. Samen met het RAL wordt gezocht naar een mogelijke
avond-opening om verder bijstand te kunnen aanbieden.

B. Persoonlijke hulp on line
Zowel Paul De Clerck als Jan Caluwaerts, bestuursleden, helpen systematisch genealogen die
beroep doen op hulp. Ze staan ook buitenlandse genealogen met Vlaamse roots bij in hun
opzoekingen en vertalingen.
Dit gebeurt voornamelijk via Yahoo-groep Vlaams-Brabant, maar ook langs de Facebookgroepen van FV Nationaal (‘Familiekunde Vlaanderen’ en ‘Familiekunde, genealogie en
stamboomonderzoek’).
Dagelijks worden zo meerdere ondersteuningen aan leden en niet-leden gegeven.

C. Vrijwilligerswerk bij Projecten en cursussen
1. Zie verder hoofdstuk III en vooral hoofdstuk IV.
2. Digitaliseren van genealogische bronnen van FV Leuven.
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D. Vrijwilligerswerk bij externe organisaties
RIJKSARCHIEF BRUSSEL (ANDERLECHT) : inventarisatie van de Processen voor de Raad van Brabant.
Zie verder de publicaties van P. Behets hierover.
OCMW LEUVEN : bewerken van de armen- en wezenlijsten.
DE WARE VRIENDEN VAN HET ARCHIEF (Mechelen) : uitgeven van een Genealogisch Repertorium van
het Mechelse District – publicatie zie IV-a
HERALDISCH COLLEGE : bestuurslid Edmond Willems is lid van het College
HEEMKUNDEKRING CAMPENHOLT : publicaties zie verder IV – organisatie van een tentoonstelling
‘Memento Mori’ in Kampenhout op 17 december 2016.
ERFGOEDCEL STAD LEUVEN : vertegenwoordiging van FV Leuven.
  
  

III.

Activiteiten

  

A. Lezingen

  
Dinsdag 24 februari 2016, 19u30-21u30 : CARTESIUS EN CARTOGRAFIE door Marc Carnier,
archivaris bij het RAL en projectleider van Cartesius.
41 Aanwezigen. Locatie : Rijksarchief Leuven, Vaartstraat Leuven.
Dinsdag 15 maart 2016, 19u30-21u30 : GENETISCHE GENEALOGIE IS GENIAAL door Maarten
Larmuseau
21 Aanwezigen. Locatie : CC Romaanse Poort aan de Brusselsestraat te Leuven
Dinsdag 26 april 2016, 19u30-21u30: OUD SCHRIFT ROND HET THEMA ’DOORBRAAK BIJ EEN MOEILIJKE
STAMBOOM-OPBOUW’ door Jan Caluwaerts en Herman Swinnen
25 Aanwezigen. Locatie : CC Romaanse Poort aan de Brusselsestraat te Leuven
Dinsdag 24 mei 2016, 19u30-21u30: BELGISCHE VLUCHTELINGEN NAAR HET BUITENLAND TIJDENS
WERELDOORLOG I - Hendrik Ceulemans
13 Aanwezigen. Locatie : CC Romaanse Poort aan de Brusselsestraat te Leuven
Dinsdag 27 september 2016, 19u30-21u30: HET ARCHIEF EN HET DOCUMENTATIECENTRUM VAN KADOC
- Peter Heyrman

22 Aanwezigen. Locatie : KADOC aan de Vlamingenstraat te Leuven
Dinsdag 25 oktober 2016, 19u-21u30 : DE OPVOEDING VAN HET KIND IN DE 17E EN 18E EEUW. –
Claude Gekiere

22 Aanwezigen. Locatie : CC Romaanse Poort aan de Brusselsestraat te Leuven
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Dinsdag 22 november 2016, 20u-21u30 : OP ZOEK NAAR EEN VOC VERLEDEN – Herman Swinnen
20 Aanwezigen. Locatie : CC Romaanse Poort aan de Brusselsestraat te Leuven
Dinsdag 13 december 2016, 19u30-22u: VIERDE GENEALOGISCHE QUIZ. Informatief-educatief,
speelsgewijs en met een knipoog. Samenstelling door bestuurslid Jan Caluwaerts en
presentatie door Liesbeth Croijmans van het Stadsarchief Leuven.
15 Aanwezigen. Locatie : CC Romaanse Poort aan de Brusselsestraat te Leuven
Deze activiteiten, alsook de opleidingen, werden systematisch aangekondigd :
• op de eigen website,
• op www.familiekundevlaanderen.be,
• de websites ‘Uit in Vlaanderen’ en
• ‘Uit in Leuven’,
• en tenslotte via onze elektronische Nieuwsbrief.
De lezing van P. Behets over De Raad van Brabant, gehouden voor FV Leuven in de loop van
2015, werd dit jaar herhaald voor FV Dilbeek.

B. Cursussen
In samenwerking met VormingPlus Oost-Brabant werd in Linter een cursus ‘Klim in je
stamboom’ gegeven. Een basisopleiding in vier avondsessies gedurende de maand oktober
2016 in het Gemeentehuis aan de Helen-Bosstraat in Linter.
Er waren 16 deelnemers.
Lesgevers : Jan Caluwaerts, Paul Behets en Walter Van Hoorick.
Cursus Oud schrift (17 en 18e eeuw), een cursus gespreid over vier donderdagen in de
maand november en december. Deze vond plaats in het CC Romaanse Poort aan de
Brusselsestraat te 3000 Leuven. Er waren 22 cursisten ingeschreven.
Lesgever : Paul Behets.
  

C. Communicatie naar het brede publiek
Dinsdag 26 januari 2016 : NIEUWJAARSRECEPTIE voor onze leden
25 Aanwezigen. Locatie : CC Romaanse Poort, Brusselsestraat, 3000 Leuven.
Nationaal Congres FV 20 en 21 februari 2016 - Waver : Onze vereniging had op de twee
dagen een (eerder benepen) stand. Er was flink wat belangstelling. Wij konden verschillende
mensen, beginnelingen en gevorderden, helpen met raad en opzoekingen. Ook de verkoop
van onze uitgaven was bevredigend. Vier bestuursleden bemanden afwisselend de stand.
Erfgoeddag 15 maart 2016 – Leuven : Een bestuurslid stond op de stand van Demogen,
opgezet door het RAL
Erfgoeddag in Bertem. FV Leuven werkte van 16 tot 24 april mee aan het stamboomproject
van de Erfgoedkamer in de Gemeentelijke Basisschool van Bertem. In iedere klas kregen de
kinderen een op hun niveau afgestemde uiteenzetting, waarna zij opdracht kregen thuis
allerlei familiestukken te zoeken en met behulp van een brochure hun eigen kwartierstaat te
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maken De leerlingen van vijfde en zesde studiejaar kregen bovendien een praktische les
“werken aan de stamboom met de computer”. Het resultaat werd verwerkt in een
tentoonstelling. FV Leuven en de Erfgoedkamer konden rekenen op de enthousiaste
medewerking van de leerkrachten.
De 4de Heemdagen van de Heemkundige kring Herent, die als thema hadden: Succesvolle
bedrijven vroeger en nu. FV Leuven was op 12 en 13 november 2016 aanwezig met een stand.
De locatie was het G C de Wildeman.
Op 18 november organiseerde een bestuurslid in het kader van de familievereniging
Vandenbempt en een lokale werkgroep een tentoonstelling en een lezing over de
Weggevoerden en de oorlogsslachtoffers van Opvelp tijdens de eerste Wereldoorlog.

D. Nieuwsbrief.
Via een digitale nieuwsbrief, opgemaakt met MailChimp, bereiken we leden en
geïnteresseerden om hen informatie over onze activiteiten te verstrekken.
Bijna honderd FV leden waren via deze weg niet te bereiken, omdat we hun mail-adres niet
hadden. Een mailing aan hen met de vraag naar een mailadres – samen met het programma
van het tweede semester van dit jaar – leverde 42 reacties op. Onder andere hierdoor steeg
het aantal abonnees van deze nieuwsbrief naar 341.

E. Flyer
Een nieuwe flyer, met informatie over onze vereniging, werd gedrukt, conform de nieuwe
door FV Nationaal aanbevolen huisstijl.

IV.

Publicaties en Projecten

A. Publicaties & bronbewerkingen on line
1. Volkstellingen
Lubbeek 1755 – Herman Swinnen
Overijse 1774 – Herman Swinnen
2. Parentelen
Cornelius Vandenvinne – Paul Kempeneers en Paul De Clerck
3. Op de website van Campenholt
Regesten op het notariaat De Ro (1868-1897)
4. Op de website van De ware vrienden van het Archief (Mechelen)
De Mechelse lepralijders (1500-1680)
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B. Artikels in Vlaamse Stam

C. Artikels in andere tijdschriften
  

P. Behets en G. Croon, Over de pastorieën van Kampenhout. Heemking Campenholt, Jaarboek
2015.
P. Behets e.a., Memento Mori. Rituelen van het sterfbed tot het graf. Heemking Campenholt,
Jaarboek 2016.
P. Behets, Liefdadigheid in Groot-Kampenhout (1500-1800). Heemking Campenholt, Jaarboek
2016.
H. Bovens, Eugeen Laermans, kunstschilder met wortels in Bunsbeek. Jaarboek Heemkundige
Kring Glabbeek, 2016, pag 149-155
P. Gillaerts, Nomen est omen? De familienaam Gillaerts in Brabant: een geval van
naamsverandering. Eigen Schoon en de Brabander, 2016, pag 215-234
H. Swinnen, Een wel gelegen afspanning genaamd den Leopoldus. Zonien, Jaargang 2016, pag
89H. Swinnen, Kanonnen voor een beiaard. Nieuwsbrief van Campanae Lovanienses, 2015 # 3,
pag 38-41
H. Swinnen, Andries Frans vanden Gheijn en Lubbeek. Nieuwsbrief van Campanae
Lovanienses, 2015 # 4, pag 50-55
H. Swinnen, De onterving van een dochter. Oost Brabant, 2016 # 4, pag 174-175.

D. Boeken
P, Behets, D. Bombois, H. Deceulaer. Inventaris van het archief van de Raad van Brabant.
Processen van de particuleren (tweede reeks) 1771-1796, Algemeen Rijksarchief, 2016.
P. Behets, H. Deceulaer, B. Tops. Inventaris van het archief van de Raad van Brabant,
Processen van de adel (1651-1690), Algemeen Rijksarchief, 2016.

E. Project Demogen
Verschillende leden van FV Leuven nemen deel aan het project DEMOGEN, dat na de
huwelijken van Vlaams Brabant, nu deze van het Brussels Gewest aan het repertoriëren is.

F. Project 1702
Begin 2015 gaf FV Leuven het boek De Volkstelling van 1702 in Oostelijk Vlaams-Brabant met
succes uit. Het standaardwerk was in de loop van dit jaar uitverkocht. In de herfst werd tot
een herdruk besloten, die snel veel succes had.
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G. Project 1702 Diest
Omdat bij de uitwerking van het boek De Volkstelling van 1702 in Oostelijk Vlaams-Brabant
de telling van Diest onvindbaar was, ontbrak die. Ondertussen vond een bestuurslid een
manuscript van deze telling. Deze telling werd door enkele bestuursleden getranscribeerd en
samen met een index op naam en op beroep, en met een omstandige inleiding voor uitgave
klaargemaakt. Het boek verschijnt in januari 2017.

H. Project 1747
Enkele bestuursleden en leden van FV Leuven werkten mee aan het project 1747, waarbij de
tellingen van dat jaar in de gemeentes van Oostelijk Vlaams-Brabant getranscribeerd werden.
De publicatie van het boek is voorzien voor januari 2017.

I. Notarius
Het RAL startte met het project Notarius, waarbij de notarisregisters van Vlaams-Brabant
geïndexeerd worden, zodat de comparanten van de notariële akten opzoekbaar worden. Een
bestuurslid werkt mee aan de opbouw van het project en de opvolging van medewerkers.

J. De Meiseniers
Drie leden (Paul Behets, Jan Caluwaerts en Michel Van der Elst) beheren mee het genootschap
– Meiseniers uit het land van Grimbergen - en de website http://www.de-meiseniers.be.
Hierbij behandelden ze reeds meer dan veertig aanvraagdossiers voor een ‘meiseniersbrief’.

V.

Bibliotheek

Elke week van dinsdag t/m vrijdag en op de eerste zaterdag van de maand is de FVafdelingsbibliotheek in de leeszaal van het Rijksarchief Leuven toegankelijk voor alle
bezoekers van het Rijksarchief.
Nieuwe aanwinsten werden dankzij een goedgekeurd budget in de loop van 2016 aan de
catalogus toegevoegd, en als dusdanig ook aangekondigd op de website.
De catalogus – op basis van auteursnaam, titel of standplaats - is zowel ter plaatse als
‘online’ (http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be) raadpleegbaar.
De catalogus is volledig geïntegreerd in de BIDOC bibliotheekcatalogus van FV Nationaal.
  

VI.

Website

www.familiekundevlaanderen-leuven.be

De website van FV Leuven is opgevat als een ‘portaalsite’ die de gebruiker rechtstreeks
toegang biedt tot een uitgebreide waaier genealogisch relevante sites.
Hij geeft naast algemeen genealogisch nieuws
•
•
•

  

informatie over de activiteiten van onze eigen afdeling
de online catalogus van onze bibliotheek (te vinden in het Rijksarchief in Leuven)
een overzicht van de publicaties in boekvorm en op CD
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•

ons digitaal aanbod van bronbewerkingen, kwartierstaten, genealogieën en parentelen

Het gemiddeld aantal bezoekers van de site per dag steeg in de loop van het jaar naar 139,
tegenover 119 het jaar voordien.
Er werden 3865 unieke bezoekers geteld.
De website geraakt dus hoe langs om meer bekend en vervult de rol die FV Leuven hem
toekende. De meest geraadpleegde pagina’s in 2016 (op 1-1-2017) waren:

  

VII. Samenwerking met externen
FV Leuven heeft een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering en een in de Raad van
Bestuur van FV Nationaal.
Lid van de Erfgoedcel van Leuven.
Samenwerking met de familievereniging Vanden Bempt. Gemeenschappelijke aanwezigheid
op manifestaties. Bedoeling is om tijdens het volgende jaar een gemeenschappelijke
activiteit in Bierbeek of Neervelp te organiseren.
Samenwerking in het kader van verschillende projecten (zie hoger).

Herman Swinnen
Secretaris

  

Walter Van Hoorick
Voorzitter

