Nieuwsbrief FV-Leuven – december 2020

Een corona-eindejaar
Nieuws over veel beterschap komt er niet van het coronafront. De ijskast met onze planning voor lezingen en cursussen
voor het bijna voorbije jaar blijft gesloten.
Het is niet allemaal verloren, maar het voelt niet goed aan
niet meer te hebben kunnen organiseren voor onze leden.
Wat ondanks de maatregelen gelukkig niet stilgevallen is, zijn
de bronbewerkingen en de projecten. Na soms maandenlange
inspanningen zijn we blij u ze te kunnen voorstellen, hetzij
digitaal op onze website, hetzij in een meer traditionele
boekvorm.
Normaal zou zo'n publicatie gepaard gaan met een publieke en
feestelijke voorstelling - we wilden het koppelen aan onze
nieuwjaarsreceptie volgende maand - maar ook dat is ons niet
gegund.
Ondertussen starten we wel ook weer enkele nieuwe projecten
op. In een vorige nieuwsbrief schreven we u over het Poppproject, dat ondertussen al flink van start is gegaan.
De ploeg die het pestboek opleverde start met een ander
project, waarover u verder in deze brief meer kunt lezen.
Het bestuur van FV Leuven wenst u - ondanks alles - een fijne
Kerst en voorzichtige eindejaarsfeesten. Maar het hoopt
vooral dat we samen met u lezer, van 2021 een heel ander
werkjaar zullen kunnen maken.

ONZE NIEUWSTE PUBLICATIES
De voorintekenperiode van onze twee nieuwe publicaties loopt
nog tot 5 januari. Het is dus nog niet te laat.
Als je de gelijkenissen tussen onze huidige corona-epidemie en
Brussel in de jaren 1668-1669 met de pest-epidemie wilt
verkennen, dan moet je zeker bij deze bronnenpublicatie zijn.

Voor meer info kan je hier terecht

En het Cijnsboek van Hoegaarden uit 1582 leert heel wat over
de toponymie van deze Luikse enclave in het hertogdom
Brabant, maar geeft ook veel informatie over de inwoners, in
de periode voor de start van parochieregisters.

Informatie over de publicatie vind je hier. Vergeet niet dat de
tekst ook op onze website te bekijken is.

ALUMNI
van de oude Leuvense universiteit
Alle studenten van de oude universiteit - ancien régime dus werden bij hun aankomst in Leuven ingeschreven in
de matrikels. Die zijn lang geleden bewerkt en gepubliceerd
door Schillings. Meer recent werd die lijst opgeladen op de
website van het rijksarchief. Hij is er te doorzoeken via
'zoeken naar personen' en dan het project 'Matrikels van de
oude universiteit' aanklikken.
Alvorens de studenten naar hun gewenste faculteit
(godsgeleerdheid, rechten of medicijnen) konden gaan,
moesten ze eerst een voorbereidende algemene filosofie
opleiding doormaken, de ARTES-opleiding in een van de vier
pedagogieën.
In 2004 werd de lijst van afgestudeerden van de medische
faculteit door Claude Bruneel en Claude de Moreau de
Gerbehaye opgesteld en uitgegeven.
Met het jubileum - 600 jaar - van de universiteit in 2025 in
zicht, wil FV Leuven hierop verder bouwen. En starten we
twee projecten op rond zowel de alumni van de Artesstudies
als die van de twee rechtsfaculteiten (kerkelijk en burgerlijk
recht).
Vooreerst halen we per jaar die alumni uit de archieven van
de oude universiteit, met hun naam en hun geboorteplaats.
Deze informatie kan opgeladen worden op de website van het
Rijksarchief; maar zal zeker ook dienstig zijn voor heel wat
historisch onderzoek.
Nadien proberen we zo veel mogelijk biografische gegevens

over deze alumni te vinden en samen te brengen. Dit moet
uitmonden in een prestigieuze publicatie.

Hebt u interesse om deel te nemen aan dit project, contacteer
ons dan zeker via familiekundeleuven@gmail.com.
De eerste fase omhelst voornamelijk transcriptiewerk, dat
makkelijk van thuis uit kan gedaan worden.

LID WORDEN OF BLIJVEN
VAN FAMILIEKUNDE VLAANDEREN
Vergeet niet je lidgeld voor Familiekunde Vlaanderen te
betalen. Hiermee wordt je automatisch lid van FV Leuven, heb
je recht op het tijdschrift Vlaamse Stam, toegang tot de
verschillende documentatiecentra en kortingen bij de
verscheidene evenementen georganiseerd door alle afdelingen
of bij publicaties.
Zoals het vorige jaar bedraagt dit lidgeld 37 €.
Voor meer inlichtingen zie hier.

Wist u dat ook uw partner of inwonende familie lid kan worden
voor slechts 10 € extra (zonder het tijdschrift Vlaamse Stam dan).
En wat dacht je ervan het als geschenk aan iemand te geven.
Voor mensen 'die al alles hebben', maar toch nog wat hulp
kunnen gebruiken bij het opstellen van hun
familiegeschiedenis?

Bronnenpublicatie
Zeker in deze corona-tijden proberen we u zo veel mogelijk
bijkomende bron-ontsluitingen aan te bieden.
Hebt u zelf bewerkingen die u met uw collega-genealogen wilt
delen, neem dan zeker contact met ons op. We denken dat
veel lezers van deze nieuwsbrief nog interessante bestanden in
hun schuif (of op hun pc) hebben liggen, waarmee ze andere
genealogen een gewaardeerde dienst zouden kunnen
bewijzen.

De moeilijke gemeente WILSELE
Op vlak van bronnen is Wilsele slecht bedeeld.
Een plundering van de pastorie door Oostenrijkse soldaten in
december 1790 en later de brand van het gemeentehuis in
1914 maakt dat er heel veel verloren gegaan is.
Geen oude parochieregisters, zodat zoeken naar voorouders in
het Ancien Régime via secundaire bronnen moet geschieden.
Akten van de burgerlijke stand zijn er wel, maar ze zijn na
1914 opnieuw opgesteld. En ze bevatten dus voor de periode
1795-1914 veel minder informatie dan verwacht mag worden.
Ze werden hermaakt op basis van de parochieregisters,

kiezerslijsten, trouwboekjes, getuigenissen ... Voor de
vernieuwde overlijdensaktes werd vooral gebruikt gemaakt van
de aangiftes van erfenisrechten van Leuven.
Théo Allaerts bewerkte de moderne parochieregisters van
de Sint-Martinusparochie van Wilsele en van Wilsele-Putkapel,
maar ook die van Wijgmaal, Holsbeek en Herent.
Vanwege het verdwijnen van zo veel bronmateriaal voor die
gemeentes is dit zeer waardevol werk; hij gaf het uit in
meerdere boeken, die helaas niet meer verkrijgbaar zijn en op
niet zo veel plaatsen te consulteren.
Hij was zo vriendelijk om het door hem opgebouwd materiaal
ter beschikking van FV regio Leuven te stellen, zodat het niet
verloren zou gaan. Wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor. We
bewerken nu zijn gegevens, om ze te kunnen opladen in het
‘digitaal aanbod’ van onze website.
Wat nu al ter beschikking staat, zijn de overlijdens van de
twee parochies Sint-Martinus en Sint-Agatha van Wilsele.
Alle overlijdens vanaf 1797 werden opgelijst (voor de parochie
van Wilsele-Putkapel vanaf haar oprichting in 1894). Hij
voegde er niet alleen de naam van de verwanten (partner of
ouders) aan toe, maar ook doopgegevens. Zelfs vaak van
buiten Wilsele.
Hou er wel rekening mee dat personen die in Wilsele
overleden zijn, maar elders begraven, niet in de lijsten te
vinden zullen zijn. Hier kan u alvast een kijkje gaan nemen.
De bewerking door Théo Allaerts van de huwelijksakten van
diezelfde twee parochies, voor de periode 1798-1972, is te
vinden op 'Ariadne on line'. Zie hier.

.

Het fonds Koller
Doet de naam Fortuné Koller (1907-1981) een belletje rinkelen
? Een beroepsgenealoog die aanvankelijk in Frankrijk actief
was maar zich na de Tweede Wereldoorlog in Brussel vestigde.
In een nummer van Vlaamse Stam 1976 mocht hij zich even met foto - voorstellen. Hij is de auteur van een aantal
naslagwerken die nog steeds hun nut bewijzen: vooral de
heraldische. Zo bracht hij samen met Henry Pinchart, in een
vijfdelige reeks een overzicht van zegels met familiewapens
die ze in de rijksarchieven op documenten hadden
aangetroffen. Verder is hij de auteur van het “Wapenboek van
het Land van Waas”.
Hij ondernam ook een herhaaldelijke pogingen om een
tijdschrift op te zetten, bv. het ambitieuze Annuaire des
Familles Patriciennes de Belgique, waarvan tussen 1940 en
1945 zes delen verschenen, in 1968 nog een laatste deel met
index, addenda & corrigenda. Zijn timing kon echter beter en
helaas richtte hij zich met zijn publicaties ook vrijwel
uitsluitend op de Franstalige bourgeoisie.
Na overlijden kwam een deel van zijn documentatie in het
stadsarchief van Brussel: een reeks fichiers (bv. notariaat),
interessant zijn vooral zijn nota’s over een 400-tal families,
gebundeld in negen pakken.
Jan Caluwaerts bewerkte de inventaris en laat die hier zien.

Wist u ??
dat FV regio Dilbeek een nieuwe publicatie voorstelt?

De Cheijnsboecken van Dilbeek, Itterbeek en Sint-MartensBodegem - 1740-1795
Sterffelijcken Laethboeck der Heerelijckheid in Dilbeke

Het is een bronnenpublicatie gerealiseerd door Majella
Martelé, Georgette Rogier, Paul Vandensteene en Alfons
Depester.
Drie cijnsboeken en een laatboek van het graafschap Tirimont
eind 18de eeuw, net voor de aanvang van de Franse bezetting,
werden getranscribeerd.
Alle informatie hierover kan je hier vinden.
De voorintekenperiode loopt tot 20 december.

Het vierde nummer van deze jaargang hebt u ondertussen in
uw brievenbus gevonden. Het werd een themanummer
over pastoors, papen en prochianen.
We hopen dat u - samen met meer dan 230 andere abonnees
- het voorbije jaar genoten hebt van de meer dan 80 pagina's
Brabant Cronikel die we u serveerden.
Door uw abonnement voor 2021 te vernieuwen - of er voor de
eerste maal een te nemen - moedigt u ons aan om er mee door
te gaan.
Er borrelen al heel wat ideeën op, die we volgend jaar hopen
in een leerrijke vorm op papier te zetten. En we verwachten
uiteraard ook van u lezer dat u van zich laat horen, hetzij door
hints, hetzij door artikels.
De (symbolische?) abonnementsprijs blijft ongewijzigd
€ 7 (slechts € 5 voor de FV leden - voor het buitenland € 20) en
kan gestort worden op het rekening nummer BE10 0013 1130
4604.

Wist u trouwens dat er nu al liefst tien oudere jaargangen
on line digitaal te herontdekken zijn ? Verrassende lectuur !

Met deze nieuwsbrief houdt Familiekunde Vlaanderen regio Leuven u op de hoogte van haar
programma en initiatieven. Op onze website www.familiekundevlaanderen-leuven.be vindt u
nog meer informatie. Hij is u ook behulpzaam als portal en toegang tot interessante
informatie voor familiekundigen.
Familiekunde Vlaanderen regio Leuven - vzw
Vaartstraat 22/4 3000 Leuven
RPR 0545.905.310
www.familiekundevlaanderen-leuven.be
familiekundeleuven@gmail.com

