
 
 
 

Provincie BRABANT 

______ 

 

 

 

 

Arrondissement BRUSSEL 

______ 

 

 

 

 

 

Gemeente DILBEEK 
______ 

 

 

 

 

 

 
Lijst der parlements-, provincieraads- en gemeenteraadskiezers van: 

 

 

 

1952 – 1954 
  



1 

 

Voorwoord 
 

De indeling van het register is als volgt: 
 
Kolom 1 
NAAM, VOORNAMEN EN BEROEP DER KIEZERS voor de Wetgevende Kamers en de Provinciale 
Raden.  
(De namen der gemeenteraadskiezers die geen kiezers zijn voor de Wetgevende Kamers, staan 
tussen haakjes.) 
 
(Het sterretje vóór de naam duidt aan dat de kiezer niet staat op de van kracht zijnde lijst.) 
 
N.B. – Voor de gehuwde kiezer bijvoegen : echtgenoot van____ (naam en voornamen der 
echtgenote.) 
 
Voor de gehuwde vrouw of weduwe eerst haar familie- en voornaam aanduiden, dan bijvoegen : 
echtgenote (of niet hertrouwde weduwe) van ____ (naam en voornamen van de echtgenoot). 
 
Kolom 2 
Aanduiding der gemeenteraadskiezers (G). 
 
Kolom 3 
Opgave van het laatste domicilie in de gemeente op 1 juli 1951, datum van inschrijving in de 
bevolkingsregisters, zo de inschrijving geschiedde na 1947. 
 
Daarenboven, is voorkomend geval : Opgave van de woning en van de gemeente, waarheen de 
kiezer sinds 1 januari 1951 zijn domicilie heeft overgebracht: datum der domicilieverandering sinds 1 
januari 1951. 
 
Kolom 4 
PLAATS EN DATUM VAN GEBOORTE 
a) Van de kiezer; 
b) Van de echtgenoot of, in het geval van weduwschap van de gewezen echtgenoot der kiezeres; 
Daarenboven : 
Voor de kiezer en voor de kiezeres, ongehuwd ofwel weduwe van een vreemdeling :  
c) Geldt het Belgen in den vreemde geboren, plaats en datum der geboorte en voornamen van de 
Belgische ascendent in België geboren en naam van deze, indien hij een andere naam draagt dan de 
kiezer; 
d) Geldt het burgers van vreemde herkomst : plaats en datum van de opvordering van de 
hoedanigheid van Belg of datum der bekendmaking in het “ Belgisch Staatsblad “ van de wet tot 
toekenning van de naturalisatie. 
Voor de kiezeres die gehuwd of weduwe is :  
e) Indien de echtgenoot geen Belg van geboorte is : zelfde hem betreffende aanduidingen als bij 
litera d; 
f) Indien de echtgenoot geen Belg van geboorte is : zelfde hem betreffende aanduidingen als bij litera 
d; 
g) Indien de echtgenoot vreemdeling is : plaats en datum van de verklaring der vrouw om haar 
nationaliteit te behouden; 
h) Indien de echtgenoot der weduwe-kiezeres vreemdeling was : plaats en datum van zijn overlijden 
en van de verklaring, welke door de vrouw gedaan werd om haar nationaliteit te behouden of terug 
te krijgen. 
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Kolom 5 
OPMERKINGEN 
             _ 
 
I. Gegevens omtrent de vrouw die Belg is geworden ingevolge haar huwelijk. 
 
a) Plaats en datum van het huwelijk waardoor de staat van Belg werd verworven. 
 
b) Naam en voornamen van de echtgenoot bij dat huwelijk zo hij niet diegene is die in de eerste 
kolom vermeld staat. 
 
c) Wijze waarop de echtgenoot de staat van Belg had verkregen (geboorte, optie, grote naturalisatie, 
gewone naturalisatie. 
 
II. Vermelding der arresten van het Hof van beroep tot wijziging de: lijsten. 
 
Afkortingen 
 
z.b.  zonder beroep 
echt.  echtgenoot/echtgenote 
wed.  weduwnaar/weduwe 
v. 1948 voor 1948 
 
Het aantal kiezers is verdeeld over 9 kiesburelen, 600 per bureel. 
 
1e Bureel 1-600 
2e Bureel 601-1200 
3e Bureel 1201-1800 
4e Bureel 1801-2400 
5e Bureel 2401-3000 
6e Bureel 3001-3600 
7e Bureel 3601-4200 
8e Bureel 4201-4800 

9e Bureel 4801-5372 
 
Het register telt 269 bladzijden met 5372 kiezers + 2080 bis + 2276 bis + 2553 bis + 2661 bis = 5376 
kiezers. 
 

I. ABBELOOS Jean Louis 

      ondernemer (vervoer) 

echt. Heyckmans Jeanne C 

 

G Weerstandersl.34 

v.1948 

St.Gillis 16.9.1907 

Voorbeeld register 
 

 


