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De vereniging 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 (statutair: Bestuursorgaan) en een Algemene
Vergadering.
De RAAD VAN BESTUUR.
De Algemene vergadering van 29 maart 2021 benoemde Paul Vanduynhoven en
Kenneth Booten tot bestuurder.
De Raad bestaat daardoor opnieuw uit zes leden.
De Raad vergaderde tweemaal. Tijdens de vergadering van 9 november werden de
mandaten binnen de Raad herschikt:
Walter Van Hoorick wenste – na een lang en succesvol voorzitterschap – zijn
mandaat te beëindigen. Hij blijft lid van de Raad. Zijn functie werd overgedragen
aan Herman Swinnen. Kenneth Booten neemt het mandaat van secretaris op zich.
Pol Vanden Bempt en Raf Van der Donckt behouden hun respective functies van
penningmeester en webbeheerder.
Zeker met de heersende corona-toestanden hielpen informele contacten tussen
bestuursleden het vlot functioneren van de vereniging waarborgen.
DE ALGEMENE VERGADERING
Tijdens de statutaire vergadering – via video-conference - van 29 maart werd het
financieel verslag over het boekjaar 2020 goedgekeurd en werd de bestuurders
kwijting verleend.
Ook werden met eenparigheid van stemmen de vernieuwde statuten en een
minieme naamswijziging goedgekeurd. Dit was nodig om conform te zijn aan het
nieuwe ‘Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen’. Ze werden ondertussen
ook gepubliceerd in het staatsblad.
Familiekunde Vlaanderen regio Leuven vzw
Vaartstraat 22 /4 3000 Leuven
RPR 0545.905.310
www.familiekundevlaanderen-leuven.be
familiekundeleuven@gmail.com
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De heer Frans Belis werd als 15de lid van de vereniging aanvaard.
In november werd nog een tweede algemene vergadering gehouden om onder
andere het budget voor het volgende jaar goed te keuren.
DE TOEGETREDEN LEDEN
Het zijn personen die hun lidmaatschapsbijdrage aan Familiekunde Vlaanderen vzw
voldaan hebben en woonachtig zijn in het werkgebied van de vereniging of
verkozen hebben te behoren tot FV regio Leuven. Eind september 2021 bedroeg
hun aantal (betalende en ‘voor het leven’) leden 225, tegenover 214 het jaar
voordien.
Daarbij zijn er nog de 31 leden van ‘niet meer actieve’ regio Aarschot te voegen,
die voorlopig bij regio Leuven zijn ondergebracht.
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Vrijwilligerswerk

In de loop van 2021 waren meerdere leden van FV Leuven actief als vrijwilliger, zij
het dat door de corona-maatregelen niet alle activiteit mogelijk was.
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.
Ze staan ook buitenlandse genealogen met Vlaamse roots bij in hun opzoekingen
en vertalingen.
Dit gebeurt voornamelijk via de Facebook-groepen van FV Nationaal en FV Leuven.
Zie ook hieronder punt VII.
Ook via onze eigen website en ons email-adres komen regelmatig vragen binnen.
Het hele jaar door wordt zo ondersteuning aan leden en niet-leden gegeven.
C.

Vrijwilligerswerk bij Projecten en cursussen

Zie verder hoofdstuk III en vooral hoofdstuk IV.
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D.

Vrijwilligerswerk bij externe organisaties

RIJKSARCHIEF BRUSSEL (VORST): inventarisatie van de processen van de procureurgeneraal binnen de Raad van Brabant door Paul Behets.
HERALDISCH COLLEGE: Edmond Willems is lid van het College.
ERFGOEDCEL STAD LEUVEN: Herman Swinnen vertegenwoordigde er FV Leuven.
BIERBEEK: Pol Vanden Bempt finaliseerde het indexeren en digitaliseren van de
notulenboeken van de gemeenteraden van Lovenjoel, Opvelp, Korbeek-Lo en
Bierbeek tot en met de fusie in 1977.
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Activiteiten

A.

Lezingen

Dinsdag 28 september 2021, 19u30-22u: PATRIARCHAAT EN CLAN-SYSTEMEN IN BRUSSEL EN
LEUVEN: EEN INTRODUCTIE TOT TWEE “ZEVEN GESLACHTEN” – Jan Caluwaerts
26 Aanwezigen. Locatie: CC Romaanse Poort aan de Brusselsestraat te Leuven.
De geplande lezingen van het eerste semester en die van oktober, november en
december moesten omwille van de corona-situatie (en de afwezigheid van
verwarming in de Romaanse Poort in november) afgelast worden.
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.

Aan FV Leden wordt geen inkom gevraagd, anderen betalen 5 euro.
Buiten onze eigen vereniging gaf Paul Behets op 19 oktober voor heemkring De
Semse een lezing over "600 Jaar Hof van Beieren".

B.

Cursussen

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

Nieuwsbrief

Via een digitale maandelijkse nieuwsbrief, opgemaakt met MailChimp, bereiken we
leden en geïnteresseerden om hen informatie over onze activiteiten te
verstrekken. Met dit medium bereiken we meer dan 500 geïnteresseerde personen.
Er werden dit jaar 8 nieuwsbrieven verzonden.
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Publicaties en Projecten

A.

Brabant Cronikel

Vier nummers verschenen dit jaar (94 pagina’s in totaal), met een redactieraad die
uit bestuursleden van FV Leuven bestaat. Samen met enkele leden schreven zij ook
de meeste artikels.
In de loop van het jaar verliet Paul Behets de redactieraad. Veel dank voor de
waardevolle bijdrage die hij de voorbije jaren voor BC geleverd heeft.
Hij werd in de redactieraad vervangen door Kenneth Booten.
Dit jaar waren er 384 abonnees. Hierin zitten vervat de gratis abonnementen, die
we aan nieuwe FV regio Leuven-leden als welkomstgeschenk aanbieden. Er zijn
ook een negentigtal abonnementen die we gedurende twee jaar gratis aanbieden
aan bibliotheken, gevestigd in Vlaams-Brabant en Brussel. Op die manier pogen we
een vaste plaats in hun tijdschriften-bestand te verkrijgen.
B.

Digitalisering bidprentjes

In de loop van 2021 werd een professioneel scantoestel aangekocht waarmee onze
voorraad van ca 62.000 bidprentjes tweezijdig werden gescand.
Met een gespecialiseerd programma worden die scans nu geïndexeerd zodat de
index ervan binnen afzienbare tijd op onze website kan opgeladen worden.
C.

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.
D.

Project Massin

Willy Massin publiceerde jaren geleden zijn bewerking van de parochieregisters
van Landen bij VVF Vlaams-Brabant. Dit boek is helaas niet meer verkrijgbaar en is
moeilijk te vinden.
Samen met de heemkundige kring van Landen ‘Pepijn@Landen’, werd een scan van
een nog bewaard exemplaar gemaakt en in januari als nieuw boekwerk
uitgebracht.
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Paul Kempeneers gaf ons de toelating om zijn publicatie van de volkstelling van
Landen in 1800 mee op te nemen in dit werk.
E.

Artikels in andere tijdschriften

P. Behets, ‘Nemt dit clackercken .. Lepra in de omgeving van Vilvoorde en
Machelen’, ESDB, 2021, p. 51-66.
P. Behets, ‘De schuttersgilde van Berg en het conflict over de dries van
Clippersteijn, anno 1564’, Jaarboek Campenholt 2021, p. 65-72
P. Behets, ‘Komt schoone jonkheid van dorp en steden ... Volkszanger Petrus
Vincentius Vandermaelen alias Pater Cent (1859-1931)’, Jaarboek Campenholt
2021, p. 97-114
K. Booten, ‘Schuld en vriend: Joannes Leopoldus Bruninx in LeuvenCentraal’, Gogri1, 2021/2, p. 35-48.
K. Booten, Eric Royackers, René Thewissen en Luc Jans, ‘Bezie uw vingers
moordenaar, het bloed druipt eraf’, Wiosello, 2021/1, p. 4-45.
K. Booten, ‘Historisch en/of genealogisch onderzoek van thuis uit: enkele gekende
en minder gekende gedigitaliseerde bronnen voor de grensstreek nader bekeken
en toegelicht (1)’, Wiosello, 2021/1, p. 88-111.
K. Booten, Erik Royackers, René Thewissen, Ignace Geurts en Louis Verbist, ‘Uit de
stamboom Theunissen: krijgsvolk en zilversmeden’, Wiosello 2021/2, p. 28-79.
K. Booten, ‘Het gehucht Briegden tussen kant en wal’, Wiosello, 2021/3, p. 46-53
K. Booten, ‘Historisch en/of genealogisch onderzoek van thuis uit: enkele gekende
en minder gekende gedigitaliseerde bronnen voor de grensstreek nader bekeken
en toegelicht (2)’, Wiosello, 2021/3, p. 54-71.
K. Booten, ‘De vroege periode van het Bilzerse vredegerecht (1804-1819) en latere
uitschieters. Enkele akten inzake Gellik en Veldwezelt toegelicht’, Wiosello2,
2021/4, p. 4-17.
J. Caluwaerts, ‘De humanist van Balen. Andries van Gennep (1484-1568) en zijn
erfgenamen’, Jaarboek Erfgoed Balen, 2021, p. 12-17.
H. Swinnen, ‘Chirurgijn Jan Vogels en Karel van Lorreijnen’, De Horen, 2021, p.2942.
H. Swinnen, ‘Virginaal en calaversingel’, Nieuwsbrief Campanae Lovanienses,
2021, p. 144-145.
R. Van der Donckt, ‘Frans August Gevaert (Huise 1828 – Brussel 1908), levensschets
van een groot en veelzijdig dorpsgenoot: componist, musicus, musicoloog,
muziekpedagoog .. bij leven alom geprezen en toch ei zo na vergeten’,
Jaarboek 2021, Heem- en Geschiedkundige Kring ‘Hultheim’, p. 111–134.

1
2

Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Riemst.
Erfgoedkring voor Gellik, Kesselt en Veldwezelt.
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P. Vanduynhoven, ‘Haard- en Volkstellingen in de 18de eeuw en de V Geslachten’,
Famillieschoon, 2021, art. 355.
F.

Digitaal aanbod - ‘online’

Werden dit jaar opgeladen op de website van FV Leuven:
Th. Allaerts – Wilsele – Geboortes 1797-1908
K. Booten - De inschrijvingsrollen van het strafhuis en opsluitingsdossiers van de
gevangenis Leuven-Centraal (7/10/1911 tot 4/5/1921)*
J. Caluwaerts - Broederschap in Kortrijk-Dutsel
J. Caluwaerts - Ruisbroek, 1636 tot 1679 - Index op het oudste parochieregister
(per gezin)*
M. Moens - Overlijdens Herent 1841-1878
H. Swinnen - Een dorpslening van Hoeilaart in 1684
H. Swinnen – Wekelijks nieuws uijt Loven 1773-1788
P. Trio – Herent, gezinsreconstructie op basis van akten van de burgerlijke stand.
P. Vanden Bempt - Opzoek naar voorouders uit Lovenjoel – periode 1750 – 1915
Op zijn eigen website (https://kennethbooten.com) publiceerde K. Booten nog
deze bronnen:
- Uitgebreid repertorium op akten van het vredegerecht van Bilzen van jaar XIII en
van 1810 tot 1819
- Bilzen, bevolking van de gemeente en haar gehuchten op 1/1/1830
- Bilzen, staat van behoeftigen eind 1826
- Crime Fleur. Personen uit Belgisch-Limburg gevangen te Vilvoorde
- Mechelen-aan-de-Maas, gichten schepenbank 1794-1796
- Koninklijke Marechaussee Compagnie Limburg
- Personen uit Nederlands-Limburg in het Leuvense vreemdelingenregister
- Op schattenjacht in Boorsem: de familie Welckenhuysen (1)
- erfenisaangiften 1818-1830 (overkoepelend en aparte bestanden Bassenge, EbenEmael, Kanne, Lanaye, Roclenge, Rosmeer, Val-Meer, Vlijtingen, Vroenhoven,
Wonck en Zichen-Zussen-Bolder)
- Eigenbilzen, Franse telling 1796
- Eisden, Franse telling 1796
- Hees, Franse telling 1796
- Kanne, bevolkingstelling 1806
- Lanklaar, bevolkinstellingen, 1793, 1796 en 1830
- Leut, Franse telling 1796
- Meeswijk, Franse telling 1796
- Mopertingen, Franse telling 1796
- Mopertingen, verheffingsregister schepenbank 1648-1791
- Rosmeer, bevolkingstellingen 1749, 1763, 1793, 1796 en 1830

7

G.

Boeken

J. Caluwaerts, Goed geworteld langs IJse en Laan. Een overzicht van de families
Pedeman, van Pede en van Pee sinds het begin van de 14de eeuw,
FamilyResearch, 2021.
H.

Project Popp-leggers

Jan Caluwaerts begeleidt een groep vrijwilligers bij het indexeren van de namen
van eigenaars in de kadasterleggers van Popp-kaarten van de provincie VlaamsBrabant. De namen van een 80-tal kadasterleggers3 zijn momenteel in een
databank opgeslagen.
I.

Project Demogen

Enkele leden van FV Leuven nemen deel aan het project DEMOGEN, dat de
huwelijksaktes (burgerlijke stand) van Vlaams-Brabant en het Brussels Gewest
repertorieerde. Men is toe aan het bewerken van de slechts recent vrijgegeven
jaren.
Het project gaat verder met het bewerken van de geboorteaktes uit de burgerlijke
stand.
Patrick Trio, de bezieler en coördinator van het project, geeft maandelijks een
Demogen-Nieuwsbrief uit voor de medewerkers, met informatie over het project.
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 door het RAL opgestarte project Notarius, beoogt de notarisregisters van
Vlaams-Brabant te indexeren, zodat de comparanten van de notariële akten
opzoekbaar worden. Enkele leden werken hieraan mee.

3

Het betreft de gemeentes: Anderlecht, Attenhoven, Attenrode, Bekkerzeel, Bekkevoort, Binkom,
Brussegem, Budingen, Buizingen, Deurne bij Diest, Diegem, Diest, Dilbeek, Elsene, Etterbeek,
Everberg, Evere, Gaasbeek, Galmaarden, Ganshoren, Geetbets, Glabbeek-Zuurbemde, Grazen,
Groot-Bijgaarden, Halle, Haren, Heikruis, Helen-Bos, Herfelingen, Herne, Hoegaarden, Hoeleden,
Holsbeek, Houwaart, Itterbeek, Jette, Kaggevinne, Kapellen, Kerkom, Kersbeek-Miskom,
Koekelberg, Kortenaken, Meensel (-Kiezegem ?), Meise, Meldert, Merchtem, Neder-over-Hmb,
Oetingen, OLV-Tielt, Oplinter, Oudenaken, Rotselaar, Rummen, Schaffen, Scherpenheuvel, SintJoris-Winge, St-Agatha-Berchem, St-Jans-Molenbeek, St-Joost-TN, St-Lambr.-Wol, St-LaureinsBerchem, St-Mart-Bodegem, St-Stev-Wol, St-Ulriks-Kap, Ternat, Tollembeek, Ukkel, Vilvoorde,
Vollezele, Vorst, Vossem, Waanrode, Wambeek, Webbekom, Wezemaal, Wilsele, Wolvertem,
Wommersom, Zellik, Zichem, Zoutleeuw.
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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 de dossiers van actuele gegadigden voor een ‘meiseniersbrief’.
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Bibliotheek

Wegens de corona-situatie was de FV-afdelingsbibliotheek die zich in de leeszaal
van het Rijksarchief Leuven [Vaartstraat 24 te 3000 Leuven] bevindt, enkel op
dinsdag en donderdag toegankelijk voor alle bezoekers van het Rijksarchief.
Een twaalftal aanwinsten werden dankzij een goedgekeurd budget in de loop van
2021 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.familiekundevlaanderen.be).
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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

Volgens One.com waren er dit jaar 79.985 bezoeken aan onze site tegenover
84.714 het jaar voordien.
Er werden 2.523 unieke bezoekers geteld, tegenover 4.023 het vorig jaar.
De meest geraadpleegde pagina’s in 2021 waren:
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Facebookgroep Familiekunde Vlaanderen-regio Leuven

In maart 2020 werd de Facebookpagina die reeds onder dezelfde naam bestond
omgevormd tot een openbare Facebookgroep. Geïnteresseerde lezers kunnen op
verzoek lid worden, een vraag of een mededeling plaatsen, zodat een onderlinge
interactie en kennisuitwisseling makkelijk toegankelijk wordt.
Door ook op dit sociaal netwerk aankondigingen te plaatsen die al via onze website
of de maandelijkse Nieuwsbrief verspreid worden, hopen we extra belangstelling
te wekken bij een publiek dat we tot dusver nog niet wisten te bereiken.
Eind 2021 telde de groep 216 leden.
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Samenwerking met externen

FV Leuven heeft drie vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering en éen in
de Raad van Bestuur van FV Nationaal. In 2022 lopen deze mandaten af en zullen
opnieuw kandidaten voorgedragen worden.
We zijn lid van de deelraad Erfgoed van Leuven.
Samenwerking in het kader van verschillende projecten (zie hoger).

Herman Swinnen
Secretaris

Walter Van Hoorick
Voorzitter

