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Jaarverslag 2019 

 

I.  De afdeling en haar bestuur 

 
‘Familiekunde Vlaanderen regio 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 samenstelling van de RvB onderging in 2019 geen wijzigingen 

De Raad bestaat uit Walter Van Hoorick (voorzitter), Paul Vanden Bempt 
(penningmeester), Herman Swinnen (secretaris), Raf Van der Donckt 
(webbeheerder), Jan Caluwaerts (bibliothecaris).  

De Raad van Bestuur vergaderde twee keer formeel. Leden van de Algemene 
Vergadering worden telkens uitgenodigd om (zonder stemrecht) hieraan deel te 
nemen.  

Informele contacten tussen bestuursleden droegen bij tot het vlot functioneren 
van de vereniging.  

 

DE ALGEMENE VERGADERING 

Tijdens de statutaire vergadering van 8 februari werd het financieel verslag over 
het boekjaar 2018 goedgekeurd en werd de bestuurders kwijting verleend.  

De kandidatuur van Paul Vanduynhoven, Jean De Keyzer en Kenneth Booten als lid 
van de vzw werd tijdens de vergadering van 16 september 2019 aanvaard. 

 

DE LEDEN 

Het aantal FV leden bedroeg eind 2019: 215.  Een minieme daling met één eenheid 
ten opzichte van vorig jaar.  
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II. Vrijwilligerswerk 

In de loop van 2019 waren meerdere leden van FV Leuven actief als vrijwilliger. 

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 te allen tijde worden 
aangesproken om advies te geven of hulp te bieden bij de opzoekingen.  

B.  Persoonlijke hulp online 

Meerdere bestuursleden helpen systematisch genealogen die beroep doen op hulp.  

Dit gebeurt voornamelijk via de Facebook-groepen van FV Nationaal of sporadisch 
de eigen pagina op Facebook.  

Ook via onze eigen website en ons mail-adres komen regelmatig vragen binnen. 

Wekelijks wordt zo ondersteuning aan leden en niet-leden gegeven. 

C.  Vrijwilligerswerk bij Projecten en cursussen  

Zie verder hoofdstuk III en vooral hoofdstuk IV. 

D.  Vrijwilligerswerk bij externe organisaties 

RIJKSARCHIEF IN BRUSSEL (VORST): inventarisatie van de Processen voor de Raad van 
Brabant door Paul Behets.  

OCMW LEUVEN: bewerken van de armen- en wezen lijsten door Edmond Willems. 

HERALDISCH COLLEGE: Edmond Willems is lid van het College 

ERFGOEDCEL STAD LEUVEN: Jan Caluwaerts vertegenwoordigt er FV Leuven. 

WERKGROEP OORLOG EN VREDE – Bierbeek: Pol Vanden Bempt coördineerde de 
werkgroep en organiseerde een tentoonstelling over de gecrashte vliegtuigen in de 
Tweede Wereldoorlog op het grondgebied van Bierbeek.  

Het RIJKSARCHIEF IN HASSELT: Kenneth Booten werkte aan de inventarisatie van ‘de 
processen zonder gevolg’ van het parket van Tongeren. 
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III. Activiteiten 

A.  Lezingen 

Dinsdag 26 februari 2019, 19u30-21u30 : GENEALOGIE IN CHINA,  door Frans 
Vandenbosch. 
18 Aanwezigen. Locatie: CC Romaanse Poort aan de Brusselsestraat te Leuven.  
 
Dinsdag 26 maart 2019, 19u30-21u30 : ERFENISAANGIFTEN EN ANDERE BRONNEN AFKOMSTIG 

VAN DE REGISTRATIE- EN HYPOTHEEKKANTOREN,  door Marij Preneel. 
31 Aanwezigen. Locatie: CC Romaanse Poort aan de Brusselsestraat te Leuven.  
 
Dinsdag 23 april 2019, 19u30-21u30 : OUD-SCHRIFT GEKOZEN UIT DE MANUSCRIPTEN VAN JAN 

BAPTIST HOUWAERT (†1688) , door Jan Caluwaerts. 
28 Aanwezigen. Locatie: CC Romaanse Poort aan de Brusselsestraat te Leuven.  
 
Dinsdag 28 mei 2019, 19u30-21u30 : WO I – DOSSIERS OORLOGSSCHADE IN HET 

GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT LEUVEN,  door Johan Breugelmans. 
26 Aanwezigen. Locatie: CC Romaanse Poort aan de Brusselsestraat te Leuven.  
 
Dinsdag 24 september 2019, 19u30-21u30 : EMANCIPATIE-AKTEN IN HET LEUVENSE 

SCHEPENBANKARCHIEF,  door Jan Caluwaerts. 
28 Aanwezigen. Locatie: CC Romaanse Poort aan de Brusselsestraat te Leuven.  
 
Dinsdag 22 oktober 2019, 19u30-21u30 : HEREN, HEERLIJKHEDEN, SCHEPENBANKEN EN 

CIJNSHOVEN IN OOST-BRABANT,   door Rombout Nijsen. 
40 Aanwezigen. Locatie: CC Romaanse Poort aan de Brusselsestraat te Leuven.  

 
Dinsdag 10 december 2019, 19u30-21u30 : DE LANDBOUWDOMEINEN VAN DE GROTE ABDIJEN, 

MET SPECIALE AANDACHT VOOR DE ABDIJ VAN PARK,  door Stafan Van Lani. 
40 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’  

• via onze elektronische Nieuwsbrief 

• en ten slotte, via onze Facebook-pagina @FVregioLeuven. 
 
Vergeleken met de vorige werkjaren was het aantal aanwezigen op onze lezingen 
duidelijk hoger. Een gelukkige evolutie. Ook omwille van het feit dat we via de 
lezingen 80 verschillende personen konden bereiken, waarvan 21 niet FV-leden. 

We verhoogden het inkomgeld voor niet FV-leden van 3 naar 5 euro. 
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B.  Cursussen 

Cursus Oud schrift (17 en 18e eeuw) voor gevorderden, een cursus gespreid over 
vier namiddagen in de maand november en december.  Deze vond plaats in het CC 
Romaanse Poort aan de Brusselsestraat te 3000 Leuven. Er waren 13 cursisten 
ingeschreven. 

Lesgever: Paul Behets.  

C.  Boek presentatie 

Op 24 september, na de lezing van Jan Caluwaerts, werd zijn nieuwe publicatie 
‘Uijt den broode. Emancipatie-akten in Vlaams- en Waals-Brabant 1581-1615’ in 
het CC Romaanse Poort voorgesteld. 

Op 23 november 2019 werd in het kasteel La Motte in Sint-Ulriks-Kapelle de 
publicatie van het boek ‘De volkstelling van 1702 in westelijk Vlaams-Brabant’ 
voorgesteld. Zie verder.  

D.  Communicatie naar het brede publiek 

22 januari 2019 : NIEUWJAARSRECEPTIE voor onze leden en sympathisanten.  
Locatie: CC Romaanse Poort, Brusselsestraat, 3000 Leuven. 

 

13 februari 2019: Lezing van Jan Caluwaerts over ‘KINDEREN VAN DER MINNE - BASTAARDEN 

VAN ADEL EN BURGERIJ IN JE KWARTIERSTAAT’ voor FV Dilbeek. 

 

14 maart 2019: Lezing van Jan Caluwaerts over ‘KINDEREN VAN DER MINNE - BASTAARDEN 

VAN ADEL EN BURGERIJ IN JE KWARTIERSTAAT’ voor FV Dendermonde. 

 

10 april 2019: Lezing van Herman Swinnen over ‘VERTROKKEN MET DE VOC’ voor FV 
Dilbeek. 

 

18 juni 2019: Lezing van Paul Behets over ‘LEPRA, PEST EN CHOLERA IN GROOT-ZEMST’ 
voor de Sempse. 

 

9 september 2019: Lezing van Jan Caluwaerts over ‘KINDEREN VAN DER MINNE - 

BASTAARDEN VAN ADEL EN BURGERIJ IN JE KWARTIERSTAAT’ voor FV Gent. 

 

3 oktober 2019: Lezing van Jan Caluwaerts over ‘DE GENEALOGISCHE HANDSCHRIFTEN VAN 

JB HOUWAERT’ voor FV Aalst. 
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2 oktober 2019: Lezing van Walter Van Hoorick over ‘KLIM IN JE STAMBOOM’ voor OKRA 
Bertem. 

 

5 november 2019: Lezing van Herman Swinnen over genealogie voor het ‘Goe 
Gezelschap’ in Overijse 

 
29 november 2019: Lezing van Walter Van Hoorick over ‘STAMBOOMONDERZOEK: HOE 

BEGIN IK ER AAN?' voor het Davidsfonds en de Heemkundige Kring van Hoegaarden. 

 

E.  Nieuwsbrief 

Via een digitale nieuwsbrief, opgemaakt met MailChimp, bereiken we leden en 
geïnteresseerden maandelijks om hen informatie over onze activiteiten te 
verstrekken. Met dit medium bereiken we bijna 500 geïnteresseerde personen. 

 

IV. Publicaties en Projecten 

A.  Brabant Cronikel 

Vier nummers verschenen dit jaar (76 pagina’s in totaal), met een redactieraad die 
uit bestuursleden van FV Leuven bestaat. Samen met enkele leden schreven zij ook 
de meeste artikels. 

Tegen het einde van het jaar waren er 228 abonnees. 

B.  Project 1702 westelijk Vlaams-Brabant 

Na de publicatie van de ‘Volkstelling van 1702 in Brussel en omgeving’ eind 2018, 
beëindigde de groep vrijwilligers-transcribenten dit jaar ook de bewerking van de 
tellingen van dat jaar in de gemeentes van westelijk Vlaams-Brabant. 

Dit project werd gerealiseerd in samenwerking met FV Dilbeek. 

Het boek werd op 23 november tijdens een academische zitting in het kasteel La 
Motte in Sint-Ulriks-Kapelle officieel voorgesteld. Joris De Beul, voorzitter van de 
voorzitter van de Andreas Masiuskring van Lennik gaf er een lezing over de 
historische context van de gepubliceerde tellingen.  

De eerste druk met een oplage van 100 exemplaren is bijna uitgeput. 
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C.  Project cijnsboek Hoegaarden 

Paul Vanduynhoven heeft een cijnsboek van Hoegaarden van 1582 getranscribeerd. 
Het werd ondertussen nagelezen. De voorbereiding voor een publicatie is nu bezig. 
 

D.  Project Pestboek Brussel 1668 

Met de groep vrijwilligers van de ‘1702 projecten’ is gestart met de bewerking van 
een Wijckboek van Brussel uit 1668, waarin alle door de pest geïnfecteerde huizen 
met hun inwoner beschreven staan.  

Er wordt ook gezocht naar begeleidende teksten en informatie over de pest, om 
tot een complete publicatie in 2020 te komen. 
 

E.  Publicaties & bronbewerkingen ‘online’ 

Op de website van FV Leuven 

- Klappers op de huwelijken en dopen van Overlaar – Jan Caluwaerts 

- De personenindex van onze publicatie ‘De volkstelling van 1702 in westelijk 
Vlaams-Brabant’. Meer dan 7,000 namen die verwijzen naar de transcriptie van 
deze telling. 

- Digitaal notariaat Leuven, Tienen & Zoutleew – Jan Caluwaerts – een handige 
zoekfunctie naar online gedigitaliseerde notarisakten. 

 

F.  Artikels in Vlaamse Stam 

Maarten Larmuseau schrijft in elk nummer een column over een of ander aspect 
van het DNA onderzoek en de link met familiekunde. 

H. Swinnen, ‘Aanstelling van een winterschoolmeester’, p. 332-333. 

 

G.  Artikels in andere tijdschriften 

J. Caluwaerts, ‘Een kronkel in de devolutie van de Kraneveldhoeve. De familiale 
omgeving van Willem van der Beken (+1607), ridder van Jeruzalem’, Haachts 
Oudheid- en Geschiedkundig Tijdschrift, 2019. 

K. Matthijs, E. Put & P. Trio, ‘ Demogen. Crowdsourcing, genealogie en historisch-
demografisch onderzoek in het Rijksarchief’, Science Connection, mei-juli 2019,  
p. 46-48. 

H. Swinnen, ‘De verdwenen Crabeels’ zoon’, Zonien, 2019, p. 32-35.      

H. Swinnen, ‘Zeebots, een unieke naam’, Zonien, 2019, p. 38-44. 



 

 

7 

H. Swinnen, ‘Besparingen voor een brouwer’, Oost Brabant, 2019, p. 23-24. 

H. Swinnen, ‘De chirurgijns en doctoirs in Overijse’, Zonien, 2019, p. 190-222. 

P. Vanduynhoven, ‘Arnold Van Duynhoven poorter in Amsterdam: een Hoegaardse 
ceurslijfmaker (29-3-1729)’,  Familieschoon (de V Geslachten van Hoegaarden), 
Art. 320,  p. 1599-1600. 

H.  Boeken 

J. Caluwaerts, Uijt den broode. Emancipatie-akten in Vlaams- en Waals-Brabant 
1581-1615, Leuven, 2019. 

P. Behets, H. Deceulaer, Inventaris van het archief van de Raad van Brabant, 
Processen van de adel 1738-1795, Algemeen Rijksarchief, 2019. 

I.  Project Demogen 

Enkele leden van FV Leuven nemen deel aan het project DEMOGEN, dat na de 
huwelijken van Vlaams-Brabant, nu deze van het Brussels Gewest en de meer 
recente jaren aan het repertoriëren is. Alleen in 2019 werden binnen dit project 
60.000 huwelijksakten ingevoerd. 

Patrick Trio, de bezieler en coördinator van het project, geeft maandelijks een 
Demogen-Nieuwsbrief uit voor de medewerkers, met informatie en artikels. 

J.  Project Itinera nova 

Ook aan het project Itinera Nova van het stadsarchief van Leuven, waar men oude 
akten van de schepenbank van Leuven transcribeert, nemen enkele leden van FV 
Leuven deel. 

K.  Project Notarius 

Het RAL startte enkele jaren geleden met het project Notarius, waarbij de 
notarisregisters van Vlaams-Brabant geïndexeerd worden, zodat de comparanten 
van de notariële akten opzoekbaar worden. Enkele leden werken hieraan mee. Dit 
jaar werden binnen dat project 2700 notarisakten geïndexeerd en gepubliceerd. 

L.  De Meiseniers 

Twee leden van FV Leuven 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’. 
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V. Bibliotheek 

Elke week van dinsdag t/m vrijdag is de FV-afdelingsbibliotheek in de leeszaal van 
het Rijksarchief Leuven toegankelijk voor alle bezoekers van het Rijksarchief.  

Een tiental aanwinsten werden dankzij een goedgekeurd budget in de loop van 
2019 aan de catalogus toegevoegd, en als dusdanig ook aangekondigd in de 
nieuwsbrief.  

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, en daar het makkelijkst te raadplegen (http://bib.familiekunde-
vlaanderen.be).  

 

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 

• ons digitaal aanbod van bronbewerkingen, kwartierstaten, genealogieën en 
parentelen  

Het gemiddeld aantal bezoekers van de site per dag (basis One.com) kwam dit jaar 
uit op 195, tegenover 186 het jaar voordien.   

Er werden 4023 unieke bezoekers geteld, tegenover 4208 het vorig jaar. 

De website vervult de rol die FV Leuven hem toekende. De meest geraadpleegde 
pagina’s in 2019 waren: 

 

 

 

 

 

 

http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be/
http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be/
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VII. Samenwerking met externen 

FV Leuven heeft drie vertegenwoordigers 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. In het voorbije jaar werd 
gemeenschappelijk de basiscursus in Bierbeek georganiseerd. 

Samenwerking in het kader van verschillende projecten (zie hoger). 

 

 

 

 

Herman Swinnen       Walter Van Hoorick 
    Secretaris                 Voorzitter 
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