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1  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 en een Algemene Vergadering. 
 

De RAAD VAN BESTUUR.  

De Raad acteerde het ontslag van Jan Caluwaerts als bestuurder, maar is verheugd 
dat hij lid blijft van de vzw en haar blijft steunen in raad en daad, en verder 
Brabant Cronikel zal redigeren. 

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

De Raad van Bestuur vergaderde door de corona-omstandigheden slechts eenmaal 
formeel. Informele contacten tussen bestuursleden droegen bij tot het vlot 
functioneren van de vereniging.  

 

DE ALGEMENE VERGADERING 

Tijdens de statutaire vergadering van 21 februari 2020 werd het financieel verslag 
over het boekjaar 2019 goedgekeurd en werd de bestuurders kwijting verleend. 

Corona verhinderde ook hier dat bijkomende vergaderingen konden worden 
gehouden. De leden van de Algemene vergadering werden zoveel mogelijk 
betrokken bij of geïnformeerd over de lopende en nieuwe projecten. 

De aanpassing van onze statuten aan de nieuwe wetgeving in het Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen is in voorbereiding, maar kon door de corona-
omstandigheden nog niet ter stemming gebracht worden. 

De vereniging telt 14 leden: Paul Behets, Kenneth Booten, Jan Caluwaerts, Wivi 
Coen, Jean De Keyzer, Maarten Larmuseau, Herman Swinnen, Patrick Trio, Paul 
Vanden Bempt, Raf Van der Donckt, Paul Vanduynhoven, Walter Van Hoorick, Mia 
Van Schoonbeek, Edmond Willems.     
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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 2020 bedroeg hun aantal 
(betalende en ‘voor het leven’) leden 214.  

 

2 Vrijwilligerswerk 

In de loop van 2020 waren meerdere leden van FV Leuven actief als vrijwilliger. 

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 of sporadisch 
de eigen pagina op Facebook. 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. 

D. Vrijwilligerswerk bij externe organisaties 

RIJKSARCHIEF BRUSSEL (VORST): inventarisatie van de processen van de procureur-
generaal binnen de Raad van Brabant door Paul Behets.  

HERALDISCH COLLEGE: Edmond Willems is lid van het College. 

ERFGOEDCEL STAD LEUVEN: Herman Swinnen vertegenwoordigt er FV Leuven. 

BIERBEEK: Pol Vanden Bempt werkt aan 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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Het RIJKSARCHIEF IN HASSELT: Kenneth Booten werkte aan de inventarisatie van 
processen zonder gevolg van het parket van Tongeren. 

 

3 Activiteiten 

A. Lezingen 

Dinsdag 25 februari 2020, 19u30-21u30: DE MATRIKELS VAN DE OUDE LEUVENSE UNIVERSITEIT,  
door Eddy Put. 
23 Aanwezigen. Locatie: CC Romaanse Poort aan de Brusselsestraat te Leuven.  

 

Vanaf 13 maart was het niet meer mogelijk lezingen te organiseren. 

 

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. 

 

B. Cursussen 

Door de corona-pandemie zijn er dit jaar door ons geen cursussen georganiseerd. 

Paul Behets startte bij Heemkring Campenholt een cursus Oud-Schrift, die evenwel 
door corona onderbroken werd en per mail moest worden verdergezet. 

C. Boek presentatie 

De in december voorziene openbare voorstelling van onze twee publicaties kon om 
dezelfde corona-reden niet doorgaan. 

D. Communicatie naar het brede publiek 

25 januari 2020: Quiz & NIEUWJAARSRECEPTIE voor onze leden en sympathisanten.  
Locatie: Kasteel van Bunswijck. 

Voor de eerste maal combineerden we de traditionele eindejaar quiz met de 
nieuwjaarsreceptie. 

In het eerste nummer van Brabant Cronikel is er een verslag over gepubliceerd. 
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E. 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 verschenen dit jaar elf nieuwsbrieven. 

 

4 Publicaties en Projecten 

A. Brabant Cronikel 

Vier nummers verschenen dit jaar (84 pagina’s in totaal), met een redactieraad die 
uit bestuursleden van FV Leuven bestaat. Samen met enkele leden schreven zij ook 
de meeste artikels. 

Dit jaar waren er 235 abonnees. 

B. Project Pestboek 

In de loop van het jaar werkte een groep vrijwilligers-transcribenten aan de 
bewerking van verschillende archiefstukken in verband met de pestepidemie van 
1668-1669 in Brussel. 

Eind van het jaar werd deze bronnenpublicatie onder de titel ‘De pest en haar 
slachtoffers in Brussel – 1668’ in twee delen uitgegeven. De eerste druk had een 
oplage van 75 exemplaren, en werd via een intekenperiode aan het publiek 
voorgesteld.  

Een publieke voorstelling van het boek kon door de corona-omstandigheden helaas 
niet plaatsvinden. 

C. Project cijnsboek Hoegaarden 

Paul Vanduynhoven bewerkte het cijnsboek van Hoegaarden uit 1582, dat 
toebehoorde aan de prinsbisschop van Luik. 

Op het einde van het jaar werd het werk digitaal op onze website gezet, maar 
tegelijkertijd ook als boek gepubliceerd. 

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.  

Wij zochten contact met de heemkundige kring van Landen ‘Pepijn@Landen’, die 
ons een scan van hun exemplaar bezorgde. Het is de bedoeling een herdruk van dit 
werk te publiceren.  
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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. Project Theo Allaerts 

Wilsele is op vlak van genealogische bronnen heel slecht bediend.  

Theo Alaerts bewerkte in het verleden de moderne parochieregisters van de twee 
parochies van deze gemeente.  

Hij was zo vriendelijk om zijn gedurende jaren opgebouwd materiaal betreffende 
Wilsele, Herent, Wijgmaal en Holsbeek aan FV Leuven over te maken om het zo 
breed mogelijk aan de familievorsers beschikbaar te stellen.  

Het is dan ook de bedoeling om zijn gegevens die in Excel-bestanden zijn 
opgeslagen, stilaan – na een opfrisbeurt - beschikbaar te stellen via onze website. 

F. Digitaal aanbod - ‘online’   

Werden dit jaar opgeladen op de website van FV Leuven: 

Th. Allaerts – Wilsele – Overlijdens 1797-1914 

K. Booten - Het stamboek van de onderofficieren en manschappen van mindere 
graden van de Compagnie Marechaussee in Zuid-Brabant van 1815 tot 1830  

K. Booten - Repertorium van het Vredegerecht: Grimbergen – Hoegaarden – 
Kampenhout – Londerzeel – Zemst 

J. Caluwaerts – Digitaal notariaat Vlaams-Brabant en Brussel 

J. Caluwaerts – Globale personen index op de verschillende publicaties over de 
volkstelling van 1702 

J. Caluwaerts – Fortuné Koller – Genealogische nota’s in het SAB 

J. Caluwaerts & H. Swinnen -Volkstelling van Leuven in 1755 

R. Cloots - Neerhespen Melkwezer en Gussenhoven – ontbrekende doopakten 

P. Kempeneers - Attenhoven – Status animarum 1704 

H. Swinnen - De personenindex van onze publicatie ‘De volkstelling van 1702 in 
Brussel en omgeving’.  

H. Swinnen - Index op de persoonsnamen uit onze publicatie ‘De pest en haar 
slachtoffers in Brussel – 1668’.  

P. Vanduynhoven – Cijnsboek Hoegaarden 1582 

G. Vanhelmont & J. Van Hulle - Volkstelling van Kerkom in 1747  

W.  Van Hoorick - De families de Dongelberghe, de Herckenrode, Jacobs, Crabeels 
en Goubau:  heren van Korbeek-Dijle en bewoners van het “Speelhuijs” aldaar.   
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Op zijn eigen website (https://kennethbooten.wordpress.com/bestanden ) 
publiceerde K. Booten nog deze bronnen: 
 

Hees, schepenbank, gichten 1731-1781 
Hees, schepenbank, gichten, 1781-1796 
Vlijtingen, erfenisaangiften 1818-1830 
Gevangenis Tongeren: Register van het Justitiehuis (1868-1906) 
Gevangenis Tongeren: Registers van Morele Verslaggeving (1898-1920) 
Notariaat Belgisch-Limburg 

G. 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. Artikels in andere tijdschriften 

P. Behets, 'De heropbouw van de Hombeekse dorpskom na de Beeldenstorm, 
verbeeld in een kaart van 1632',  Handelingen Koninklijke Kring voor 
Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, p. 89-128. 

P. Behets, ‘De pastoors van Berg (1263-1800), deel 1’, Campenholt Jaarboek 2020, 
p. 161-169. 

K. Booten & T. Schalenborgh, ‘De hoofdgeldbelasting en bevolking in Riksingen en 
Gelinden in de tweede helft van de 18de eeuw’, De Rode Leeuw, 2020, p.88-96. 

K. Booten, ‘Enkele feiten betreffende de pastoor van Gellik, Josephus Fin(e)au 
(1706-1784)’, Wiosello, 2020/1, p. 53-60. 

H. Swinnen, ‘Notariswissel in Tervuren’, De Horen, 2020, p. 27-34. 

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 nu 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 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 aan het transcriberen is, nemen enkele 
leden van FV Leuven deel. 
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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.  

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’. 

5 Bibliotheek 

Elke week van dinsdag t/m vrijdag is de FV-afdelingsbibliotheek in de leeszaal van 
het Rijksarchief Leuven [Vaartstraat 24 te 3000 Leuven] toegankelijk voor alle 
bezoekers van het Rijksarchief.  

Een tiental aanwinsten werden dankzij een goedgekeurd budget in de loop van 
2020 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).  

6 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 84.714 bezoeken aan onze site tegenover 
90.085 het jaar voordien.   

Er werden 3714 unieke bezoekers geteld, tegenover 4023 het vorig jaar. 

De meest geraadpleegde pagina’s in 2020 waren: 
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7 Facebookgroep Familiekunde Vlaanderen-regio Leuven 

 

Op 21 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 2020 telde de groep een 146-tal leden.  

 

8 Samenwerking met externen 

FV Leuven heeft drie vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering en éen in 
de Raad van Bestuur van FV Nationaal. 

We zijn lid van de deelraad Erfgoed van Leuven. 

In de loop van het jaar was er een overeenkomst met de Bibliotheek van Leuven 
om mee te werken aan een projectweek rond genealogie. Door corona kon dit niet 
plaatsvinden. 

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 


