
Nog meer abc van de genealogie 
• Aangetrouwde familie familie door huwelijk, schoonfamilie.  

• Abdis (de) overste van een abdij met een geestelijke en wereldlijke 
bevoegdheid als een huismoeder (aanspreking: moeder).  

• Adel (de, geen mv) Bib – P.A. DONCHE, Edelen en leenmannen van 
Vlaanderen 1437, Berchem-Antwerpen, 2010. 

P.A. DONCHE, Edelen, leenmannen en vorstelijke ambtenaren van 
Vlaanderen 1464-1481-1495, Berchem-Antwerpen, 2012.  

P. TRIO, Des familles nobles prises en tenaille entre intérêts souverains et 
urbains dans le comté de Flandre (13me-14me siècle), Leuven, 2017. 

• Adoptiekinderen -> adoptie. Bib – M. WELSCHER, Adoptiekinderen. 
Weten waar je vandaan komt, in Gen, 27/4 (2021), p. 8-13.  

• Afrikaanse voorouders Bib – E. GORDIN, ‘Retrouver la fierté de ses 
ancêtres esclaves’ in RFG, nr. 223, avril-mai 2016, pp. 14-15. 
www.anchoukaj.org  
F. VILLE, ‘Traite négrière: les pistes de recherche’, in RFG, nr. 235, avril-
mai 2018, pp. 26-30.  

• Afstammingsreeks (de) reeks opgebouwd van een verre voorouder tot de 
probandus. Zo zijn er talrijke afstammingsreeksen die Karel de Grote als 
uitgangspunt hebben.  
Bib – K. KUIKEN, Afstammingsreeksen op kareldegrote.nl . Van Alma tot 
Zuiderent, in: Gen., 19 (2014), nr. 1, pp. 8-12. 

• Afstammingsverhaal (het) verhaal dat de oorsprong van een volk, een 
gemeenschap tracht te verklaren teruggaande op één of meerdere 
stamouders. Zo houden de inwoners van het Poolse Wilamowice staande 
dat ze afstammen van een zekere Willem die noodgedwongen het 
Verdronken Land van Saaftinge moest verlaten.  

• Album amicorum -> vriendenboekje. 

• Almanak 

Bib - .J. SALMAN, Alledaagse massalectuur. De Nederlandse almanak in de 
zestiende en zeventiende eeuw, in: Traditie, 5 (1999), nr. 3, p. 24-29. 

• Anderlecht RA Anderlecht sloot op 31 maart 2017 zijn deuren. Het wordt 
vanaf september 2017 RA Brussel – AE Bruxelles. 
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• Anticonceptie (de) voorkoming van zwangerschap; syn. 
geboortebeperking.  

• Anticonceptivum (de) voorbehoedmiddel. 

• Archives en France – Bib –  
P.-V. ARCHASSAL, e.a., ‘Les archives. Methodes et resources pour 
progesser dans vos recherches’,  Numéro spécial de RFG, 2006.  
G. BERNARD, Guide des recherches sur l’histoire des familles, Archives 
Nationales, Paris, 2000.  
G. DE MORANT, ‘Archives en ligne: mode d’emploi’, Numéro spécial de 
RFG, 2013.  

J. FAVIER, Les archives, Que sais-je n° 805, Paris, 2001.  
G. HERVIS (red.), ‘Les archives départementales en 103 fiches pratiques’, 
Numéro hors-série RFG, 2008. 

A. SENTILHES, Passeport pour les Archives, Rouen, 2001. 

• Archivistiek  
Bib – G. JANSSENS, E. PUT, Archivistiek: theorie en methodologie, 7de 
uitg., VUB, Brussel, 2013. 

• Argentinië  Het Cemla instituut (Acerca del Centro de Estdudios 
Migratorios Latinoameicanos) beschikt over een gespecialiseerde 
bibliotheek over de migratie in Argentinië 
http://cemia.com/ 

 Bib - I. VANHOUTTE, Belgische emigranten naar Argentinië tussen 
1896-1914. De migratiedynamiek onder de loep genomen, RU Gent, 
2008-2009.  

• Armenzorg  
Bib – L. VAN DER HOEVEN, ‘Bolle Dirck en de armen van Woubrugge’ in 
Gen, 21 (dec. 2015), pp. 40-45. O.m. over armenrekeningen als bron voor 
genealogisch onderzoek.  

• Asielzoeker (de) iemand die in een ander land (politiek) asiel vraagt. Dit 
gebeurt na een asielaanvraag.  

• Asverstrooiing (de) na de crematie kan de verstrooiing van de as van de 
overledene volgen, soms gepaard gaande met een ceremonie. Dit kan 
gebeuren op het strooiveld van een kerkhof of crematorium, maar ook op 
een plek die de overledene dierbaar was.  

  2

http://cemia.com/


• Bedelorde (de) benaming van religieuze orden, meer bepaald de 
dominicanen of predikheren, de franciscanen of minderbroeders, de 
karmelieten en de augustijner-eremieten.  

• Begijn (de) lid van een semi-religieuze, semi-laïcale 
vrouwengemeenschap die haar leven aan gebed en aan werken van 
liefdadigheid wijdt. Ontstaan tijdens de 12de eeuw tussen Rijn en 
Noordzee. De begijnen wonen in een begijnhof, een geheel van kleine 
huizen rond een bidplaats.  
Bib – G. DE CANT, P. MAJÉRUS, C. VEROUGSTRAETE, Een wereld van 
onafhankelijke vrouwen van de 12de eeuw tot heden, Riverside (VSA), 
2003.  

• Begraven   
Bib - A.-M. HAVERMANS, ‘Algemene geschiedenis en wetgeving van het 
begraven’, in VS, 54/3 (2018), 273-276.  

• Beroep  
Bib - S. DE KEGEL, Zeg, ken jij de mosselman? Waarom geen enkel beroep 
blijft bestaan, De Bezige Bij, Antwerpen, 2015.  

• Besnijdenis  
Bib – M. VAN VEEN-VIËTOR, Het verbondsteken. Een cultuursociologische 
studie over de besnijdenis in verschillende perioden van het jodendom, 
Delft, 2000.  

• Bibliotheek  
Bib - J.Y. BAXTER, ‘Les bibliothèques numériques’, in RFG, nr. 238 (2018), 
52-55.  
https://limo.libis.be/FARO  

• Boom  
Bib – S. ROELANDT, ‘Les différentes représentations de l’arbre 
généalogique à travers les âges’, in Votre Généalogie, nr. 70 (décembre-
janvier 2015-2016), pp. 40-44.  

• Bottinge (de, het) (ook boddinge, boedinge) naam van een belasting die 
ten tijde van de graven van Vlaanderen om de drie jaren geheven werd 
(Verdam,MW).  

• Buitenland (genealogisch onderzoek in het - ) Bib – C. HERVIS (red.), 
Vos recherches en Europe, RFG Hors-série, 2019.  Opzoekingen in 
Duitsland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Croatië, Denemarken, 
Spanje, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, 
Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechië, 
Roemenië, Verenigd Koninkrijk, Slovakije, SlovenIë, Zweden.  
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• Buitenpoorter  
Bib - L. DECROIX, Kortrijkse buitenpoorters in Hulste, Roede van 
Harelbeke, 2009.  

• Burgerlijke Stand  
In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2018 verscheen de wet van 21 
december 2018 betreffende nieuwe richtlijnen Burgerlijke Stand. Door 
deze wet zijn vanaf 31 maart 2018 nieuwe regels betreffende het 
raadplegen van de akten van de BS geldig. De regel van 100 jaar blijft 
gelden voor de geboorteakten, maar voor de huwelijksakten en de 
overlijdensakten wordt de termijn respectievelijk herleid tot 75 en 50 
jaar. Vanaf die dag kan iedereen een uittreksel of afschrift van de 
gevraagde akte bekomen.  

• Bib - L. HIERRO, ‘De burgerlijke stand in Europa’, in Vlaamse Stam, 52 
(2016), pp. 25-26.  
F. SCHRAM, Toegang tot de registers van Burgerlijke Stand en Bevolking. 
Een overzicht, Politeia, Brussel, 2014.  

• Cijnshof laathof -> 

• Clericus (de) mannelijk persoon die in de kerkelijke staat is opgenomen 
door het verkrijgen van de tonsuur; tegengestelde van leek.  

• Collatie-zolder (de): zolder van het gemeentehuis, vergaderplaats van 
gemeenteraadsleden. Fr. grenier de la collace.   

• Commune (de) term gebruikt ter aanduiding van een sociale organisatie 
op verschillende niveaus en werkterreinen: als maatschappij-organisatie 
(bv. de Commune van Parijs in 1871), als economische organisatie (o.m. 
religieus georiënteerde gemeenschappen als de Shakers in de V.S.A; 
utopisch-socialistische gemeenschappen zoals Frederik van Eedens 
‘Walden’ (1898-1907); de Israëlische kibboetsen), als huishoud-
organisatie (waarbij verschillende huishoudens de middelen nodig voor 
het dagelijks leven gemeenschappelijk delen) of als intimiteitsorganisatie 
(gekenmerkt door het door meer dan twee personen gedeelde intimiteit). 
Bib – C.J. WEEDA, Huwelijk, gezin en samenleving, Assen, 1981. 

• Computer- en internetsymbool (het) symbool op een toetsenbord met 
allerlei betekenissen en toepassingen. De bekendste zijn het @-teken 
(ook wel apenstaartje genoemd in het Nederlands) dat zorgt voor de 
afscheiding tussen de e-mailnaam en de domeinnaam; het #-teken 
(hekje, nummer, mesh) dat allerlei betekenissen en toepassingen heeft, 
o.m. als symbool voor nummer (V.S.A.).  
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• Congo  
Bib - Vlaamse Stam. Dossier: Congo en familiegeschiedenis, 52 (2016), nr. 
3.  
E. BRUYLAND, Kobalt blues. De ondermijning van Congo 1960-2020, Tielt, 
2021.  
B. DEMYTTENAERE, Mijn Congo. Een familiegeschiedenis, Berchem, 2018. 
M. Z. ETAMBALA, Veroverd, bezet, gekoloniseerd. Congo 1876-1914, 
Gorredijk, 2020.  
J.-P. NZEZA KABU ZEX-KONGO, Léopold II. Le plus grand chef d’État de 
l’histoire du Congo, Études africaines, Paris, 2018.  
‘Het kolonialisme in Congo, dat zijn wij’, in De lage landen, Rekkem, 
2020.  
J. OP DE BEECK, Leopold II. Het hele verhaal, Antwerpen, 2020.  

P.-A. TALLIER, M. VAN EECKENRODE, P. VAN SCHUYLENBERGH, Belgique. 
Congo. Rwanda et Burundi. Guide des sources de l’histoire de la colonisation 
(19e-20e siècle. Vers un patrimoine mieux partagé, ARA, Brussel, 2021, 2 vol.  
P. VERLINDEN, Tussen herinnering en realiteit. Congolese stemmen over de 
koloniale tijd, Gorredijk, 2022.  

• Congregratie (de) associatie van leken of priesters waarvan de leden 
eenvoudige geloften afleggen, dezelfde constituties volgen en zich vooral 
aan apostolisch werk wijden.  

• Conscriptie  
Bib – O. VAN RODE, De conscripties in het ‘Département de l’Escaut, 
RUG, 1996 http://www.ethesis.net/escaut/escaut_hfst_11.htm  

• Co-ouderschap (het) ouderschapsregeling waarbij ouders die niet meer 
bij elkaar zijn samen voor de kinderen zorgen en de kosten en zorg- en 
opvoedingstaken gelijk verdelen.  

• Cousinade -> Familiedag, familiebijeenkomst. 

• Dagelijks leven -> levensomstandigheden  

• Dispensatie (de) ontheffing van de regel, door de oversten toegekend 
aan een religieuze of de hele gemeenschap.  

• Duitse voorouders  
Bib – E. HENNEKAM, Duitse bronnen op internet, in: Gen., 22 / 2 (2016), 
pp. 72-73. 

• Echtscheiding Bib – B. ROCHELANDET, ‘Histoire mouvementée du divorce’ 
in RFG, nr. 223 (avril-mai 2016), pp. 40-44.  
I. THÉRY, Le démarriage, justice et vie privée, Odile Jacob, 2011.  
Numéro spécial sur ‘Le mariage’, RGF, 2004.  
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http://www.belgium.be/nl/familie/koppel/scheiding/echtscheiding/  

• Ellis Island grenspost in New York waar de nieuwe immigranten voor de 
V.S.A. aankwamen. Op de website kan men hun namen terugvinden: 
http://libertyellisfoundation.org  

• Ereteken  
Bib – P. EYCKERMAN, ‘Eretekens’, in Vlaamse Stam, 51 (2015), pp. 12-13. 

• Erfgoedbibliotheek Westflandrica vroeger de Provinciale Bibliotheek 
West-Vlaanderen. Verhuisd naar efgoeddepot Tresoor, Vier Linden, 8501 
Heule -> erfgoeddepot@west-vlaanderen.be 

• Erfgoeddepot plaats waar het roerende erfgoed bewaard wordt.  
Bib – P. GUNST (red.), Erfgoeddepots. Uit het oog, in het hart. 
Aanbevelingen bij het bouwen, verbouwen en inrichten, Brussel, 2010.  

• Familie -> Onderwijs en genealogie. Bibliografie.  

• Famillement vanaf 2012 (Maastricht) grootschalige publieksmanifestatie 
in Nederland op het gebied van erfgoed en familiegeschiedenis.  

• Familiebibliotheek  
Bib – W. PEENE, ‘Het archief en de bibliotheek van de stichting de 
Bethune. Een onbekende parel aan de rand van Kortrijk’, in Vlaamse 
Stam, 53 (2017), pp. 22-25.  

• ~dag Fr. Cousinade.  
Bib - Votre cousinade en main, RFG (numéro spécial).  

• ~foto  -> familiefotografie, familieportret. 
Bib – Rubriek Beelden uit het verleden verzorgd door Peter Eyckerman in 
Vlaamse Stam, nieuwe uitgave.  

• ~geheim geheimen binnen de besloten kring van de familie bewaard, 
o.m. over vaderschap van alleenstaande moeders, over adoptie, 
vondelingen, over familieruzies of –vetes.  
Bib – ‘Dossier DNA’. Het DNA dat nooit werd 
doorgegeven’ (themanummer), Gen., 24/3 (2018).  

• ~geschiedenis  
Bib – R. van der DONCKT, Genealogie Van der Donckt. Een queeste naar 
acht eeuwen familiegeschiedenis, 2018.  
H. en J. MEIRHAEGHE, Genealogie Van Meirhaeghe 1200-2016. Acht 
eeuwen familiegeschiedenis, Gent, 2016, 2 dln.  

• ~kring (de) kring door familieleden, voornamelijk gezinsleden gevormd.  
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• ~museum benaming voor het Internationaal museum voor 
familiegeschiedenis in Eijsden (Nederlands Limburg).  

• ~kroniek (de) verhaal van familiegebeurtenissen, chronologisch 
gerangschikt gewoonlijk zonder onderlinge samenhang; rubriek of reeks 
van artikelen in een familietijdschrift.  

• ~lijst (de) geslachtsregister, geslachtslijst →. 

• ~vete (de) ook bloedvete of vete genoemd, staat van oorlog tussen 
families.  
Bib – H. NIJDAM, ‘Familievetes: patronen van wraak en verzoening’, in 
Gen, 22 (maart 2016), pp. 32-37.  

• Family History Library (FHL) één van de grootste genealogische 
informatiecentra in de wereld, gesticht in 1894 door de Mormonen → . 
Hoofdzetel bevindt zich in Salt Lake City, maar daarnaast zijn er 3700 
Family History Centers verspreid over de hele wereld.  

• Filae www.filae.com  Indexatie van akten van de Burgerlijke Stand. Maar 
ook veel andere bronnen worden bewerkt (Légion d’honneur, décrets de 
naturalisation, enz. )   

• Frankrijk portaalsite: https://francearchives.fr/fr/  

• Franse Tijd  
Bib – S. ROELANDT, ‘Tutoriel. Exploiter et mieux comprendre les archives 
de l’époque révolutionnaire’, in Votre Généalogie, nr. 73 (2016), 11-21.  

• Fratrie (geen Nederlands equivalent) alle broers en zusters geboren van 
een zelfde vader en moeder.  
Bib - L. ABENSUR-HAZAN, ‘Reconstituer une fratrie: quels documents 
privilégier?’ in RFG, nr. 236 (2018), pp. 30-34.  
‘Faire sa place dans la fratrie et dans la vie’, in RFG, nr. 190 (2010).  

• Funerair erfgoed (het) – Bib zie Dossier funerair erfgoed in VS, 54/3 
(2018).  

• Genachten benaming voor de zittingen van de schepenbank in het 
prinsbisdom Luik, eig. de halfmaandelijkse termijn tussen twee voor 
dezelfde zaak bestemde rechtsdagen. Deze zittingen vonden gewoonlijk 
plaats op het dorpsplein onder de linde of in de beste kamer van een 
woning (herberg) op het dorpsplein. Syn. rechtsdag, rechtszaak.  

• Genealogie en onderwijs -> Onderwijs en genealogie. 

  7

http://www.filae.com
https://francearchives.fr/fr/


• Genealogische bibliotheek Raadplegen van de bibliotheekcatalogus van 
de genealogische documentatiecentra is belangrijk bij voorafgaand 
onderzoek. 
http://bib.familiekunde-vlaanderen.be/  

• Genealogische blog  
Bib – S. ROELANDT, ‘Créer un blog généalogique’, in Votre Généalogie, nr. 
71 (février-mars 2016), pp. 39-41. 

• Genealogische handleidingen  
Bib – M. CAPPART, Le guide de la généalogie en Belgique. Les bons 
conseils pour débuter et retrouver vos plus vieux ancêtres, Paris, 2017.  
Knack, Stamboom & Familie, Roularta, Roeselare, 2018 [met o.m. vele 
bijdragen van Johan Roelstraete]  
M.-O. MERGNAC, M. MORIN, La généalogie en 100 clins d’œil, Archives & 
Culture, Paris, 2018.  
M.-O. MERGNAC, Généalogie. Remonter son arbre par internet et en 
archives, Achives & Culture, Paris, 2020.  
P. WAGENAAR, De kleine ‘Je  stamboom onderzoeken voor dummies’, 
Amsterdam, 2013.  

• Genealogische methode  
Bib – L. BEAUCARNOT, ‘Savoir arbitrer’, in RFG, nr. 223 (avril-mai 2016), 
pp. 32-34.  
S. BOUDAREL, ‘Nos conseils pour organiser votre travail généalogique’, 
Numéro spécial de La Revue française de Généalogie (RFG), Revigny, 
2016.  
R. VAN DRIE, ‘De zeven pijlers van het genealogisch onderzoek’, rubriek 
in Gen.  

• Genealogische werkwijze -> Genealogische methode 

• Genetica – Bib – M. VAN CALMTHOUT, M. ZIJLMANS, Dat zit in de genen, 
Lannoo, Tielt, 2016.  
M. LARMUSEAU, ‘Verborgen in het DNA’ Vaste column in Vlaamse Stam, 
Aflevering 1 (2012) –  
G. de MORANT, ‘ADN généalogique: faut-il passer un test?’, in RFG, nr. 
230 (2017), pp. 8-13. 
C. ZIMMER, Ze heeft haar moeders lach. Het grote verhaal over 
erfelijkheid, Amsterdam, 2019.  

• Genwiki project van het Vereins für Computergenealogie waarbij 
familievorsers informatie over genealogie ter beschikking stellen. 
http://genwiki.genealogy.net  
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• Godsdienst syn. religie. – Bib E. PUT, M.-J. MARINUS, H. STORME, Geloven 
in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne 
tijd. Aangeboden aan Michiel Cloet, Leuven, 1996.  
G. BEKAERT, Landschap van kerken. 10 eeuwen bouwen in Vlaanderen,  
Antwerpen-Leuven, 1987.    

• Groot-Brittannië  
Bib – M. CAPPART, ‘Voorouders in het Verenigd Koninkrijk: hoe kan ik ze 
terugvinden?’ in Vlaamse Stam, 52 (2016), pp. 20-23.  

• Handschriftherkenning -> handschrift. Bib – W. VERMEULEN, 
Handschriftherkenning. Relatietherapie voor genealogen, in Gen, 27/4 
(2021), p. 14-17. Hulpmiddel bij onderzoek naar scheidingen.   

• Heraldiek  
Bib –  
T. ALLAN, Het mythisch bestiarium. Een geïllustreerde gids over de 
meest fantastische wezens op aarde, Atrium, Alphen aan den Rijn, 2009, 
256 blzn.  
F. BONIFACE, D. DELGRANGE & J.-M. VAN DEN EECKHOUT, Les rois de la 
fête de l’épinette de Lille 1283-1486. Biographies, héraldique, 
sigillographie, Lille, 2014.  
M. BRUSATIN, Histoire des couleurs, Paris, 1986.  
J. DE HOND (red.), Monsters & Fabeldieren. 2500 jaar geschiedenis van 
randgevallen, Ludion, Amsterdam, 2003, 144 blzn.  
D. DELGRANGE, Impostures héraldiques au XVIIème siècle. Les frères 
Pierre et Jean de Launay “pseudo barons de Launay”. Généalogistes, 
héraldistes, faussaires, Wasquehal, 2015.  
M. FROGER, L’héraldique. Histoire, blasonnement et règles, Ouest-
France, Rennes, 2012.  
P. GAMBIRISIO D’ASSEUX, La voie du blason. Lecture spirituelle des 
armoiries, Paris, 1997.  
M. GÖBL, Wappen-Lexicon der habsburgischer Länder, Schelinbach, 2013, 
208 blzn. P. GWYNN-JONES, The art of heraldry. Origins, symbols and 
designs, London, 1998.  
L. HABLOT, Manuel de Héraldique emblématique médiévale (préface de 
Michel Pastourau), PU, Tours, 2019, 336 blzn.  
P. JAILLARD, Les blasons, Hachette, Paris, 2013, 255 blzn.  
B. KERVYN  de VOLKAERSBEKE, Wapenschilden In Brugse Straten, UWG, 
Brugge, 2020.  
P. PALASI, Mots, cris et devises emblématiques dans l’Europe occidentale 
médiévale et moderne, Paris, 2016 (met voorwoord van Michel 
Pastoureau).  
M. PASTOUREAU, D. SIMONNET, Les couleurs expliquées en images, Seuil, 
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Paris, 2015. 
M. PASTOUREAU, L’ours. Histoire d’un roi déchu, Seuil, Paris, 2007.  
M. PASTOUREAU, Bleu. Histoire d’une couleur, Seuil, Paris, 2000, 216 
blzn.  
M. PASTOUREAU, Noir. Histoire d’une couleur, Seuil, Paris, 2008, 211 
blzn.  
M. PASTOUREAU, Vert. Histoire d’une couleur, Seuil, Paris, 2013, 240 
blzn.  
M. PASTOUREAU, Le loup. Une histoire culturelle, Seuil, Paris, 2018, 160 
blzn.  
L. PENDERS, Familiewapens in Limburg, Genk, 2016. 301 blzn.  
M. POPOFF, Armorial des rois de l’épinette de Lille 1283-1486, Le 
Léopard d’or, Paris, 1984. 
J. ROELSTRAETE, ‘Heraldiek van uit een Kortrijkse bril bekeken’ in De 
Gids. Tijdschrift West-Vlaamse Gidsenkring Kortrijk,  
M. VAN DE CRUYS, De maan, de wassenaar en de maanroos. Een 
heraldische beschouwing van een hemellichaam, Wijnegem, 2015.  
M. VAN DE CRUYS (red.), Miscellania heraldica. I. Mengelingen over 
wapenkunde en aanverwante ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig 
jubileum van Heraldicum Disputationes, kwartaalblad voor heraldiek, 
Wijnegem, 2020.  
J.-M. VAN DEN EECKHOUT, Le tournoi de Bruxelles du lundi 4 mai 1439, 
Sint-Niklaas, 2012,228 blzn.   
J.-M. VAN DEN EECKHOUT, Armorial du Hainaut ancien, Sint-Niklaas, 
2015.  
J.-M. VAN DEN EECKHOUT, ‘De l’ordre des fous “Gecken gesellschaft” 12 
novembre 1381. Essai d’approche critique d’un sujet déjà souvent traité’ 
in Le Parchemin,nr. 433 (2018), pp. 23-47. 
J.-M. VAN DEN EECKHOUT, ‘Joûtes tenues à Gand le 11 juin 1531’ in Le 
Parchemin, 84 (2019), nr. 442, pp. 312-406. 
J.-M. VAN DEN EECKHOUT, De lelie in alle staten. Typologie van een 
wapenfiguur, Wijnegem, 2021.  
E. WARLOP, “Oude Vlaenderen” en de Zwarte Leeuw op Gouden Veld, 
ARA, Brussel, 1980, 52 blzn.  

Wapenboek 2000-2020 van de Vlaamse Heraldische Raad, Gent, 2021.  

• Heraldisch College vzw Het Heraldisch College van Familiekunde 
Vlaanderen werd op 8.12.2018 hervormd tot Heraldisch College vzw 
onder voorzitterschap van Johan Roelstraete bijgestaan door zijn 10 
medeherauten.  

• Heraldische kunstenaars – Bib Veel heraldische kunstenaars komen aan 
bod in: Z.G. ALEXY, Ex libris armales, Böhlau, 1983-1985. Biografieën van 
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kunstenaars worden ook beschreven door Marc van de Cruys in de 
verschillende nummers van Heraldicum Disputationes. Een aantal wordt 
ook opgesomd in het Wapenboek van. De VHR, p. 45-46. Zie ook J.-F. 
HOUTART (dir.), Florilegium heraldicae Belgicae in honorem Roger 
Harmignies. Florilège héraldique belge / Bloemlezing van Belgische 
heraldiek, Brussel, 2004.  

• Herinneringsalbum (het) boek waarin herinneringen vastgelegd worden; 
invulboek  
- Bib  
A. BEREBROUCKX (ill), Het grote opa-boek, DF, Leuven, 2007.  
A. BEREBROUCKX (ill.), Het grote oma-boek, DF, Leuven,2007.  
S. TIJHUIS (tekst), I. VAN KOGELENBERG (ill.), Het oma en opa ABC. Het 
invulboek voor grootouders en kleinkinderen, Lannoo, Tielt, 2016.  
E. VAN VLIET, Papa, erzähl mal. Das Erinneringsalbum deines Leben, 
Knaur, München, 2016 (uit het Nederlands vertaald)  

• Herinneringsbank (de) bank in park of woonwijk geadopteerd als 
blijvende herinnering aan een geboorte, een verjaardag, een jubileum of 
een overlijden. Bib – K. DE VLIEGER-DE WILDE, ‘Herinneringsbanken’ in 
Magazine. Kasteel d’Ursel.Magazine, 17 (2021), p. 10-11.  

• Historiografie  
Bib – V. SIOEN, Geschiedenis is een werkwoord. Een inleiding tot 
historisch onderzoek, UP, Leuven, 2016.  

• Holocaust (de) massale volkerenmoord meer in het bijzonder de 
uitroeiing van miljoenen joden in WO II.  
Bib –  R. ROZETT, S. SPECTOR (red.), Encyclopedie van de holocaust, 
Kampen, 2003.  

• Hongarije  
Bib – I. SZERÉNYI, J. BERKES, Retrouver ses ancêtres hongrois, A & C, 
Paris, 2016.  

• Huizenonderzoek  
Bib – E. D’HAENE m.m.v. H. CALLEWIER, Gids Huizengeschiedenis 
Kortrijk. Handleiding voor historisch onderzoek, Kortrijk, 2019. 

L. DRUEZ, Chaque maison a son histoire. Guide des sources relatives au 
patrimoine immobilier privé, Namur, 2016.  
M.J. MARINUS, Huizengeschiedenis in het Antwerpse stadsarchief, 
Antwerpen, 2005.  

• Huwelijk  
Bib G. DE VRIENDT, Overspel in de Zuidelijke Nederlanden van de 16de 
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tot de 18de eeuw, licentiethesis, Leuven, 2002-2003 (online- zie e-thesis) 
E. DE WULF, Vrijen en trouwen te Deinze  (1699-1893). Een historisch-
demografische studie van het premaritaal gedrag in een kleine stad, 
Licentiaatsthesis, Gent, 2001-2002.  
S. VANBELLE, Nuptialiteitsstudie van Izegem (1750-1850), Licentiethesis, 
Gent, 2000-2001. (e-thesis) 

• Hygiëne (de) al wat een goede gezondheid vereist en de handelingen, 
inrichtingen en instellingen die deze bevorderen, algemene goede 
gezondheidstoestand (VD), de studie van de hygiëne is een onderdeel van 
de geschiedenis van het dagelijks leven ->  
Bib –  
M. DEKKERS, De kleine verlossing of de lust van ontlasten, Amsterdam-
Antwerpen, 2014.  
L. JONGBLOED, R. SLOOT, De kleinste kamer, ’s Gravenhage, 2006.  
D. LAMARCQ, De geschiedenis van de WC. Het kleinste kamertje, DF, 
Leuven, 2012.  
J. MATTELAER, Seksuologische en minder logische verhalen. Liefde, lust 
en lichaam, DF, Leuven, 2013.  
J.J. MATTELAER, Hoog nodig! Plassen in de kunst, AUP, Amsterdam, 2018.  
G. VIGARELLO, Le propre et le sale. L’hygiène du corps depuis le Moyen 
Âge, Paris, 1985. 

• IJk (de) geslagen of gebrand merkteken ten teken van echtheid.  

• IJken (ww) van een ijk voorzien, b.v. gewichten.  

• Interieur (het) dank zij de fotografie kan men achterhalen hoe de 
voorouderlijke woning er vanbinnen uitzag. Voor verdere voorouders 
moet men een beroep doen op boedelinventarissen.  
‘Dossier. Het interieur als decor van het huiselijk leven’, in Gen, 22 
(2016), nr. 4, 27-41.  
J. RAYMAEKERS, Aan de kook. Een halve eeuw keukengeschiedenis, Van 
Halewyck, Kalmthout, 2016.  

• International Genealogical Index (IGI) (de) namenindex opgebouwd door 
de Family History Library →. De IGI omvat ca. 250 miljoen namen.  

• Internet (het) Bib – M.-O. MERGNAC, Y. GUILLERM, Faire son arbre 
généalogique par Internet, Archives & Culture, Paris, [2019] 

• Italië  
Bib – N. VEDOVOTTO, Retrouver ses ancêtres italiens, A & C, Paris, 2014.  
H. SNEL, ‘Voetangels en vespa’s. Op zoek naar voorouders in Italië, in: 
Gen, 27 (juni 2021), p. 26-27. (Dit ‘gen’-nummer bevat een dossier 
Italië).  
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• Jaarstijl 
Bib – C. BOER, ‘Jaarstijlen’, in: Traditie, 8 (2002), nr. 2, p. 26-27 
(bespreekt 1 maart als jaarbegin, de jaardagstijl of nieuwjaarstijl (= 1 
januari), de boodschapsstijl (= 25 april), de paasstijl, de kerststijl (= 25 
december). 

• Joodse voorouders www.genealoj.org  
IAJGS:  Association of Jewish Genealogical Societies 
Bib – L. ABENSUR-HAZAN, ‘Sur les traces de ses ancêtres juifs’, RFG, Nr 
243 (2019), pp. 26-31.  
C. PETTY, “Je cherche les traces de ma mère”. Chroniques des archives, 
Paris, 2006.  

• Kerkgang (de) eerste bezoek van een vrouw  na de geboorte van haar 
kind aan de kerk waarbij de priester over beiden de zegen uitspreekt of 
de dominee bij de prostestanten God dankt voor het herstel van de 
moeder.  

• Kind  
Bib – R. DELCOURT, ‘Dossier. L’enfant au sein de la famille’, in Votre 
Généalogie, Nr. 73 (2016), 29-42.  
I. DIEPSTRATEN, P. ESTER, H. VINKEN, Mijn generatie. Zelfbeelden, 
jeugdervaringen en lotgevallen van generaties in de twintigste eeuw, 
Tilburg, 1998.  
C. STEVERLYNCK, Kleine martelaars. Een historisch document over 
misbruikte kinderen, kindermishandeling, incest en prostitutie, 
Antwerpen, 1997.  

• Kinderspel (het) spel van of voor kinderen; men besteedt aandacht aan 
de soorten spelen, aan het speelgoed. In Mechelen is er een 
speelgoedmuseum. http://www.speelgoedmuseum.be/  
Bib – J. VAN REMOORTERE, Kinderspelen in België vroeger en nu, Brussel, 
1988.  
zie ook -> Onderwijs en genealogie 

• Klooster (het) het gebouw waar mannelijke of vrouwelijke religieuzen 
teruggetrokken van de buitenwereld verblijven; syn. monasterium.  

• Kraamafdeling (de) afdeling in een ziekenhuis waar pas bevallen vrouwen 
met hun boreling verblijven.  

• Kraambed (het) bed waarin een vrouw bevalt en daarna rust.  

• Krantenverzameling het gedigitaliseerde krantenmateriaal kan 
teruggevonden worden op de cartalogus van de erfgoedbibliotheken, 
www.krantencatalogus.be . Ook de Koninklijke bibliotheek geeft toegang 
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tot meer dan 100 Belgische kranten: www.belgicapress.be Ook de 
verschillende beeldbanken bieden toegang tot vooral lokale kranten.  

• Krijgsgevangene Lijsten van krijgsgevangenen van WO I zijn te 
raadplegen op het archief van het ‘Comité international de la Croix-
Rouge’ in Genève. http://grandeguerre.icrc.org  
Bib –  J.-Y. BAXTER, ‘1914-1918: comment recherche run ancêtre 
prisonnier’, in RFG, nr. 230 (2017), p. 53. 

• Kwartier syn. stamdeel, vierendeel.  

• Landboek  
https://kaartenwestvlaanderen.wordpress.com  

• Lat-relatie (de) zoals het eerste deel, living apart together (een 
letterwoord) zegt een relatie waarbij de partners in hun eigen huis 
blijven wonen en hun zelfstandigheid niet opgeven, zie ook rola.  

• Lering vragen lagere rechtbank kon bij een hogere rechtbank te rade 
gaan, hoofdvaart -> 

• Levensomstandigheden – Bib P. DE DECKER, Sociaal-economische analyse 

van de levensomstandigheden in een plattelandsgemeenschap. Casus: het 
Ambacht Maldegem in de 18de eeuw, licentiaatsthesis, Gent, 2002-2003. 
K. DE RYNCK, Vroeger was alles anders. Het dagelijks leven in België vlak 
voor de golden sixties, Antwerpen, 2018.  
D. MUSSCHOOT, Toen geluk nog heel gewoon was. Hoe het Vlaamse gezin 
in honderd jaar helemaal veranderde, Tielt, 2020.  
J. VAN REMOORTERE, Ons moeder. Verhalen uit de tijd van toen, Tielt, 
2014. 

• Limburg één van de provincies van de Vlaamse gemeenschap, hoofdstad 
Hasselt. In Limburg is er één Rijksarchief in Hasselt. Familiekunde-
Vlaanderen heeft er een provinciale afdeling, met een 
documentatiecentrum in Genk, tijdschrift De Rode Leeuw  http://
Familiekunde-limburg.be   (zie ook Genk, Hasselt, Maaseik, Tongeren).  
Voor het verleden van de huidige provincie Limburg: J.H.M. WIELAND, 
Kleine Atlas voor de geschiedenis van beide Limburgen, Leeuwarden/
Maastricht, 1989.  
Eenheid en scheiding van de beide Limburgen, Leeuwarden/Maastricht, 
1989.  
J. VAES, De graven van Loon. Loons, Luikt, Limburgs, Df, Antwerpen, 
2016. -> graafschap Loon.  

• Lokale geschiedenis geschiedenis van dorp of stad, belangrijk voor de 
achtergrond van een familiegeschiedenis. We beperken ons tot één 
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voorbeeld met een uitgebreide bibliografie.  
Bib – J. ROELSTRAETE e.a., Heule 1111-2011, Heule, 2011.  

• Lonen -> Prijzen en Lonen.  

• Maand (de)  
Bib – C. BOER, De maanden en de dagen van de maand, in: Traditie, 8 
(2002), nr. 3, p. 28-29. 

• Malta 
Bib – Tony NEULAT, Retrouver ses ancêtres à Malte, Archives & Culture, 
2016, 176 blzn.  

• Man (de), mv Mannen Mannen hadden een eigen plaats in de 
samenleving.  
Bib – R. DELCOURT. ‘Dossier. Rôle, droits et devoirs des 
hommes’ (Démographie des hommes, Les garçons de la naissance à 
l’odelescence) in Votre Généalogie, nr. 87 (2019), pp. 27-40.  

• Match (Eng.) gelijke; term gebruikt bij sommige programma’s die 
toelaten om overeenkomende voorouders of familieleden bij andere 
genealogen op te sporen (o.m. bij My Heritage). Het Nederlands kent wel 
het ww. ‘matchen’: passen (gegevens met elkaar matchen).  

• Menu (het, de) 1. lijst van de gerechten van een bepaalde maaltijd. Syn. 
menukaart, spijskaart 2. door een computerprogramma op een 
beeldscherm gegenereerde opsomming van keuzemogelijkheden met 
betrekking tot de gewenste werkwijze of informatie. Syn. keuzemenu.  

• Merklap (de) stuk gaas waarop kinderen merkletters, figuren en randjes 
leren aanbrengen. Syn. tekenlinnen.  
Bib – W. VAN DER GARDE, ‘Merklappen, stoplappen en genealogie’, in: 
Gen, 20 (2014), nr. 2, pp. 65-68.  
J. VISSER, W. VAN DER GARDE, Oefenstof. Merklappen en andere 
vrouwelijke handwerken 1600-1920, Breda, 2013. 

• Migratie  
Bib – P. BONCQUET (red.), Vlamigrant. Over migratie van Vlamingen 
vroeger en nu, Df, Leuven, 2014.  

• Min (de) vrouw die een kind van een ander zoogt.  

• Molinologie  
Bib – R. DELCOURT, ‘Le meunier et les moulins à blé’, in Votre 
Généalogie, nr. 72 (avril-mai 2016), PP. 59-64. 
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L. DENEWET, ‘Familieboek Vlaamse molenaars. Ruim 2200 verwante 
molenaars, molenbouwers en molenvrienden’ in Molenecho’s, 47 (2019), 
p. 3-67.  
M. PROVENCE, Retracer des généalogies de meuniers et retrouver 
l’histoire des moulins, A & C, Paris, 2014.  
S. ROELANDT, ‘Mieux comprendre nos aïeux à travers leur environnement. 
Recherche sur les moulins et les meuniers’, in Votre Généalogie, nr. 72 
(avril-mai 2016), pp. 12-17.  
J.P.A. STROOP, Molenaarstermen en molengeschiedenis, Arnhem, 1979.  

• Naamsverandering  
Bib – L. BROUWER, ‘Van wie is je achternaam?’ in: 27/2 (2021), p. 64-69.   

• Napoleon  
Bib- M. HEIRMAN (red.), Historia. Napoleon, 200 jaar na Waterloo, Knack, 
Roularta, Roeselare, 2015.  
K.C. PEETERS, Soldaten van Napoleon, De Vlijt, Antwerpen, 1955.  
J. WELTEN, Antihelden, DF, Leuven, 2007.  
L. DE VOS e.a., Waterloo – 1815 – De val van Napoleon, Leuven, 2015. 

• Necrologium (het) boek met de lijst van de overledenen waarvoor de 
gemeenschap moet bidden.  

• Nostalgen samentrekking van nostalgie en genealogie. Meer bepaald gaat 
het om oude familiefoto’s rond een bepaald thema; foto’s uit school- of 
legertijd, verenigingsleven (jeugdbeweging), beroepsleven, 
familiebijeenkomsten, vakantietijd,  e.d.  

• Notariaat  
Bib – B. KRUISMANS, Meneer de notaris. Familiegeheimen en 
geldperikelen onthuld, Van Halewyck, Leuven, 2013.  

• Ondertrouw (de) aangifte van toekomstige trouwers bij de kerkelijke en 
burgerlijke overheid aan dat ze willen trouwen. In de daarop volgende 
periode werd gedurende drie zondagen dit engagement afgeroepen vanop 
de kansel of uitgehangen aan het stadhuis. Gedurende die periode kon 
men bezwaren tegen het huwelijk kenbaar maken. De data van de 
afroepingen of bannen werden in de akte genoteerd en mogen dus niet 
verward worden met de huwelijksdata.  

• Onderwijs en genealogie  
Bib – Bib – K. JANSSEN, I. BOUTTENS, Wat is familie? Antwoorden op 
vragen over je (groot)ouders, broers en zussen, DF, Leuven, 2005.  

S. ROELANDT, ‘Transmettre sa passion de la généalogie aux enfants’, in 
Votre Généalogie, nr. 71 (février-mars 2016), pp. 53-55.  

  16



E. DURET, Y. DOLADILLE, Mille et une manières de faire de la Généalogie 
avec les enfants, Archives & Culture, Paris, 2017.  
M.-O. MERGNAC, Mon enquête de Généalogie. Le mystère du poilu, Paris, 
2018.  
M.-O. MERGNAC, ‘Expliquer la généalogie à un enfant’ in Généalogie 
facile, n° 120, Hachette, Paris, mars 2008.  

J. ROELSTRAETE, ‘Familiaal erfgoed in het onderwijs’, in Vlaamse Stam, 
55 (2019), pp. 294-297.  
I. WIND, Leven in grootmoeders tijd, Arnhem, 2007. 
‘Dossier. Onderwijs en erfgoed’ in Faro, 14/3 (2021), p. 38-69.  
Familiegeschiedenis -app voor basisscholen, in Gen, 27/4 (2021), p. 6. 
www.Voordekunst.nl/erfgoed    

• Oorlogsdagboek (het) tijdens de oorlog bijgehouden dagboek. Vele van 
de dagboeken opgesteld tijdens de beide wereldoorlogen werden 
uitgegeven.  

• Oorlogsgedenkteken (het) oorlogsmonument →.  
Bib – M. BAUTERS, ‘Van de slag bij Tacambaro in Mexico (1865) tot de 
Tweede Wereldoorlog. Oorlogsgedenktekens en herdenkingspraktijken in 
Oudenaarde’, in HGOKOudenaarde, 50 (2013), pp. 203-241. 

• Oorlogsschade  

• Open huwelijk (het) men spreekt van een open huwelijk wanneer de 
huwelijkspartners elkaar en zichzelf de vrijheid gunnen tot intieme 
relaties met derden die zich niet beperken tot incidenteel 
geslachtsverkeer.  

• Orde (de) vereniging van religieuzen die plechtige geloften hebben 
uitgesproken. Men onderscheidt contemplatieve orden, met slot en 
gewijd aan gebed en actieve orden die zich met actief apostolaat 
bezighouden.  
Bib – Monialen in België en Luxemburg van de Middeleeuwen tot heden. 
Dochters van Stilte, ARA, Brussel, 1998, 347 blzn.  

• Ouderdom (de) 1 tijd dat iemand geleefd heeft 2 hoge leeftijd 3 leeftijd 
4 zij die oud zijn  
Bib – R. DELCOURT, ‘Dossier. La vieillesse dans la société française’ in 
Votre Généalogie, nr. 72 (avril-mai 2016), 25-38.  

• Paleografie  
Bib – B. BEAUCOURT-VICIDOMINI, Manuel de paléographie moderne XVIe-
XVIIIe siècles, Archives & Culture, Paris, 2012.  
N. BUAT, E. VAN DEN NESTE, Manuel de paléographie française, Paris, 

  17

http://www.Voordekunst.nl/erfgoed


2016.  
T. DELVAUX, Y. HERALY, R. VAN HECKE, Paléographie Nord-Pas-de-Calais, 
Flandre et Wallonie, Archives & Culture, Paris, 2017. 

• Parochieregisters  
Bib –T. NEULAT; ‘Tour des expressions Latines au détour des registres 
paroissiaux’, in Votre Généalogie, nr. 72 (avril-mai 2016), pp. 50-52.  
T. SABOT, Les registres paroissiaux racontent la vie de nos ancêtres, 
naissances, mariages, décès, éd. Thisa,  
F. VILLE, ‘Les registres de catholicité’ in RFG, nr. 223 (avril-mai 2016), 
pp. 26-30.  
Zie ook Dubbelen van de parochieregisters ->  

• Partnerruil (de) incidentele wisseling van partners tussen twee 
echtparen voor geslachtsverkeer. 

• Pays Rétrocédés West-Vlaanderen →. 

• Penningkohier  
Bib – P. VANDEWALLE, De penningkohieren van de kasselrij Veurne 16de 
eeuw, 2018.   

• Polen  
Bib – P. CHRISTOL, Retrouver ses ancêtres polonais, A & C, Paris, 2011.  
P. CHRISTOL, Dictionnaire des noms de famille polonais, A & C, Paris, 
2016.  
P. CHRISTOL, ‘Genealogisch onderzoek in Polen’, in Vlaamse Stam, 52 
(2016), pp. 33-38.  

• Porseleinkaart bepaalde soort lithografisch drukwerk waarbij karton 
bestreken werd met een mengeling van kaolien en loodwit. Vooral in de 
eerste helft van de 19de eeuw heel populair. Vooral iconografisch 
belangrijk.  Men gebruikte het procédé voor naamkaarten, 
huwelijksaankondigingen, nieuwjaarswensen, stadsgezichten en 
menukaarten. Na 1865 was de bloeitijd voorbij, vooral de aanwezigheid 
van lood speelde een rol bij het verdwijnen van de porseleinkaart. 
Bib – E. VAN HOONACKER, Kortrijk op porseleinkaarten 1840-1865, 
Kortrijk, 2007.  
G. DESMET, ‘Porseleinkaarten als illustratie bij een familiegeschiedenis’, 
in Vlaamse Stam, 52 (2016), pp. 359-367.  

• Prijzen en lonen  
Bib – H. DE RIDDER-SYMOENS, Bevolking, voeding en levensstandaard in 
het verleden, Academia Press, Gent, 2004.  
D. DEWEERDT, Loon- en levensvoorwaarden van de fabrieksarbeiders 
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1789-1850, in J. DHONDT (red.), Geschiedenis van de socialistische 
arbeidersbeweging in België, S.M. Ontwikkeling, 1960. 

P. SCHOLLIERS, Brood. Een geschiedenis van bakkers en hun brood, 
Antwerpen, 2021.  

• Professie (de) aflegging van kloostergeloften (professio votorum) door 
kloosterlingen. Men onderscheidt de kleine of tijdelijke en de grote of 
eeuwige geloften.  

• Publieksgeschiedenis  
Bib – P. KNEVEL, Vroegmoderne publieksgeschiedenis, Herzogenrath, 
2017.  

• Rechtbank voor oorlogsschade (de) de Rechtbanken en Hoven voor 
Oorlogsschade bestaan sinds de besluitwet van 23 oktober 1918. Ze 
spraken zich uit over een eventuele schadevergoeding in geval van 
opgelopen schade door oorlogsgeweld. In de gerechtelijke 
arrondissementen was daarvoor een rechtbank bevoegd. Het archief 
wordt bewaard in de verschillende departementen van het Rijksarchief.  
Bib – H. CALLEWIER, ‘Oorlogsleed in Harlebeke (1914-1918). Het archief 
van de Rechtbank voor oorlogsschade’, in De Roede van Harelbeke. 
Tijdingen, 22 (2019), nr. 1, pp. 13-15. 
E. D’HAENE, H. CALLEWIER, ‘Het archief van de Rechtank voor 
Oorlogsschade’, in Vlaamse Stam, 55 (2019), nr. 2, pp. 243-247.  

• Rechtsgeschiedenis (de) wetenschappelijke discipline die het recht in 
het verleden bestudeert. Syn. rechtshistorie. 
Bib – D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot 
heden, AP, Gent, 2005.  

• Red Star Line (de) Société Anonyme de Navigation Belge-Américaine 
(SANBA) in 1872 opgericht met als doel goederen van Amerika naar 
Europa te vervoeren en op de terugweg passagiers mee te nemen. Op 28 
september 2013 werd het Red Star Museum in Antwerpen geopend.  
Bib – L. DE VROEY, A. LOMBAERTS, Het Red Star Line Museum, 
Antwerpen, Antwerpen, 2013, 127 blzn.  
N. BABAZIA, ‘Red Star Line. Verhalen van vroeger en nu’, in Vlaamse 
Stam, 49 (2013), 581-589. 

• Regulier geestelijke die volgens een regel leeft.  

• Rola (letterwoord) relatie op loopafstand; partners die niet samenwonen 
maar op korte afstand van elkaar wonen, heel dikwijls bij weduwen, 
weduwnaars of gescheiden personen.  
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• Rolle (de) ronde kast die kan draaien en waarvan de twee deurtjes niet 
gelijktijdig open kunnen. In de rolle werden kinderen te vondeling 
gelegd. In Gent werd de ‘rolle’ in 1863 gesloten. -> vondelingenschuif. 

• Seculier benaming voor een geestelijke die in de wereld leeft, staat 
tegenover de regulier die volgens een regel leeft.  

• Schepenbank (addendum) De schepenbank oefende de burgerlijke en de 
strafrechtelijke rechtspraak uit.  

• Schout of scholtis benaming voor de vertegenwoordiger van het centraal 
gezag b.v. de prinsbisschop van Luik of van de heer van de heerlijkheid. 
Aangesteld door het centraal gezag of de heer en benoemd voor het 
leven. Hij zat de schepenbank voor en trad op als openbare aanklager in 
geval van een rechtszaak.  

• Soundex fonetisch codesysteem dat toelaat gelijkluidende familienamen 
te klasseren, o.m. in genealogische programma’s.  

• Spanje Bib – V. FRANCO-COURTILLET, M. RUIZ, B. SANCHO BOURDENET, 
Retrouver ses ancêtres espagnols, A & C, Paris, 2012.  

• Speelgoed zie Kinderspel.  

• Spoorweg -> Vervoer. 

• Staat van goed  
Bib – L. JONKHOFF, ‘Op bezoek in Hoornse herenhuizen’, in Gen, 22 
(2016), 43-47. Reconstructie van interieur op basis van 
boedelinventarissen.  
J. ROELSTRAETE, ‘Een huis vol dingen. Over nalatenschap en 
weesbeheer’, in Vlaamse Stam, 52 (2016), pp. 141-152.  

• Stamboompolitie (de) persoon of instantie die genealogische fouten op 
het internet opspoort.  
Bib – Y. HOITINK, ‘Stamboompolitie’, in: Gen., 20 (2014), nr. 2, p. 64. 

• Stamdeel -> kwartier 

• Status animarum   
Bib – T. NEULAT, ‘Les états des âmes ou status animarum: des 
recensements paroissiaux précieux’, in Votre Généalogie, nr. 73 (2016), 
46-48. 

• Symboliek - Bib -  S. BARTLETT, De geheimen van het universum in 100 
symbolen, Kerkdriel, 2016. 
U. BECKER, Lexikon der Symbole, Hamburg, 2012.  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M. BRUCE-MITFORD, Ph. WILKINSON, Petit Larousse illustré des symboles 
et des signes, Paris, 2013 (vertaald uit het Engels Signs & symbols, 2008).  

• Tienjarige tafel Bib – M. BOURDIC, ‘Mettez-vous aux tables’, in RFG, nr. 
223 (avril-mai 2016), pp. 35-36. Syn. Tienjarentafel. 

• Trezoor Erfgoeddepot voor Zuid-West-Vlaanderen, Vier Linden 1, 8501 
Kortrijk, is een professionele bewaarplaats voor het erfgoed van de stad 
en de regio Kortrijk. O. m. het Modern Kortrijkse Stadsarchief als de 
erfgoedbibliotheek West-Flandrica vinden er een onderkomen. https://
www.kortrijk.be/trezoor/trezoor  

• Trouwbelofte belofte van een persoon tegenover een andere persoon om 
een huwelijk te sluiten. De huwelijks- of trouwbelofte had geen 
rechtskracht, toch werden processen gevoerd wegens het verbreken van 
een belofte, zeker wanneer er een schriftelijk bewijs was en één van de 
partijen materieel verlies leed door het verbreken van de belofte. 
Kerkelijk nam de pastoor akte van een huwelijksbelofte en werd 
onderzocht of er geen huwelijksbeletselen waren.  

• Tweeling (de) 1 kinderen uit eenzelfde dracht geboren 2 ieder van twee 
uit eenzelfde dracht geboren kinderen; er zijn eeneiige en twee-eiige 
tweelingen;  

https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/leven/137895-bijzondere-
tweelingen.html 

Ierse tweeling: kinderen die geboren zijn binnen de 12 maanden na elkaar 
uit dezelfde ouders (eigenlijk een denigrerende naam die verwijst naar de 
strikte naleving bij de Ieren van de katholieke wetten over anticonceptie). 
Het record volgens Guinness World Record Books is 87 dagen na elkaar.   

• Vaderschap (het) door het koppelen van stamboomgegevens en 
familienamen werd het seksueel gedrag van onze voorouders in kaart 
gebracht. Slechts 0,9 % procent van de kinderen blijkt niet verwant aan 
hun mannelijke voorouder, cijfer dat over vijf eeuwen onveranderd is 
gebleven. Dit is niet alleen zo voor Vlaanderen, maar ook voor de rest 
van de wereld. Volgens Maarten Larmuseau, leider van het onderzoek, 
waren er te grote risico’s verbonden aan het voortbrengen van een 
‘onecht’ kind. (DS 6.4.2016). Stiefvaders weten dat ze niet de biologische 
vaders zijn, maar kunnen wel de bewuste keuze maken om de sociale 
vader te zijn.  

• Vakantie (de)  
Bib – J. RAEYMAEKERS, Congé payé. Op vakantie vanaf de jaren ’30, 
Leuven, 2014. 
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• Verborgen verleden Nederlands TV-documentair-programma waarbij 
bekende Nederlanders op zoek gaan naar een deel van hun (bekende) 
voorouders. Te vergelijken met het Engelse BBC TV-programma Who You 
Think You are? De serie wordt gemaakt in samenwerking met het Centraal 
Bureau voor Genealogie 

• Verderding (de) verdeling in drie delen, meer bepaald het recht op een 
derde van het goed bij een verdeling van de erfenis.  

• Verlaten kinderen kinderen waarvoor de ouders niet zorgen.  

• Vervoer (het) het vervoerd worden zowel van personen als goederen. Er 
is vervoer over land en water (scheepvaart, luchtvaart, treinen, auto). 
Vooral de trein speelde een belangrijke rol bij migratie. Syn. transport.   
– Bib Knack Historia, De wondere historie van de trein, oktober, 2021.  
‘Dossier spoorwegerfgoed’ in Faro, 14/4 (2021), 45-77.    

• Verwantschapsterminologie (de) woorden om de diverse vormen van 
verwantschap aan te duiden.  

• Visitatie (de) inspectiebezoek door een lid van de kerkelijke overheid.  

• Vluchteling(e) (de ) iemand die vlucht of gevlucht is voor lijfsgevaar of 
geweld, of voor dreiging daarvan of bedreiging daarmee: politieke 
vluchteling = hij die om politieke redenen zijn vaderland ontvlucht is, 
economisch vluchteling = hij die om economische redenen zijn vaderland 
ontvlucht heeft.  
Bib W. DEVOLDERE, A. PERNEEL, ‘Vluchtelingen naar Frankrijk tijdens de 
Grote Oorlog’ in Vlaamse Stam, 52 (2016), nr. 1, pp. 39-43.  
Focusdossier vluchten & erfgoed. Kansen, uitdagingen, taken, in Faro, 
tijdschrift over cultureel erfgoed, 9-2 (2016). Themanummer. 

• Voedsel en voeding  
Bib – E. DE MAERTELEIRE, Geschiedenis op uw bord. Leuke verhalen over 
het ontstaan van de naam van gerechten en voedingsmiddelen, 
Roeselare, 2008.  
E. SCHUBERT, Essen und Trinken im Mittelalter, Darmstadt, 2006.  

• Vondeling  

Bib – D. DE KEYZER, De vondelingen. Gevonden kinderen, heel lang 
geleden tot vandaag, Pelckmans, Kalmthout, 2020.  

• Vondelingenschuif (de) lade in (de deur van) een gebouw waarin 
kinderen te vondeling konden worden gelegd. Dit gebeurde vooral in de 
19de eeuw. -> rolle.  
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• Vondelingenstofjes enveloppe met souvenirs bij een vondeling gelegd, 
reepjes stof die van elke kledingstof werden afgescheurd en die de 
moeders soms in de rolle bij hun kind achterlieten, herkenningsteken.  

• Voogdijadministratie (de) documenten bijgehouden door de voogden 
over wezen.  

• Voormoeder (de) voorouder langs moederlijke lijn. -> matrilineair: 
matrilineaire stamreeks. Bib – M. DE BEUKELEER, M. LARMUSEAU, In haar 
voetsporen. Op zoek naar onze voormoeders, Gorredijk, 2021.  

• Voornamenbank (de) databank van voornamen.  

• Vriendenboekje (het) Alba amicorum werden vooral bijgehouden door 
mannen, maar het vrouwenalbum amicorum was in de zestiende en 
vroege zeventiende eeuw heel geliefd in adellijke kringen. In het Duits 
spreekt men van Stammbuch of Stamm- und Wappenbuch, Gesellen-Buch.  
Bib – S. REINDERS, De mug en de kaars. Vriendenboekjes van adellijke 
vrouwen 1575-1640, Nijmegen, 2017.  

• Weduwenfonds (het) fonds tot uitkering van geld aan weduwen en 
wezen.  

• Weduwenkas (de) gelden bestemd tot het ondersteunen van weduwen.  

• Weeshuis (het) plaats ter verzorging van wezen (ouderloze kinderen) en 
verlaten kinderen. Dikwijls werden weeshuizen gecombineerd met 
armenhuizen (cfr C. DICKENS, Oliver Twist). Vandaag zijn weeshuizen in 
West-Europa eerder uitzonderingen. Voor archief zoekt men best in 
archieven van OCMW.  

• West-Vlaanderen West-Flandre of Pays Rétrocédés; de Vrede van Aken 
(1668) lijfde een deel van West-Vlaanderen in bij Frankrijk, bij de Vrede 
van Aken kwam dit terug naar de Oostenrijkse Nederlanden; de stad en 
de kasselrij Veurne, de stad en de kasselrij Ieper, de stad en de kasselrij 
Waasten, de Roede van Menen en de steden Diksmuide, Lo, Poperinge en 
Wervik vormden nu een afzonderlijk gewest met de benaming West-
Vlaanderen met  bestuurlijke zetel in Ieper; het maakte ook geen deel 
meer uit van de Staten van Vlaanderen.  

• Wezenkamer (de) weeskamer →.  

• Wezenfonds (het) fonds waaruit in het onderhoud van behoeftige wezen 
wordt voorzien.  

• Wezengeld (het) geld dat aan wezen toebehoort.  
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• Zwitserland  
Bib – D. DUBICH, Retrouver ses ancêtres suisses, A & C, Paris, 2013. Ook 
een Duitse uitgave.  
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