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DE ANTwERISE GENEAL(x)c is een uitgave van de vzw VLAAMSE
VEFENIGING VOOR FAMILIEKUNDE, Afdeling ANTWERPEN.
Het tijdschrift wordt gratis verdeeld aan de leden van de Afdeling.

Medewerkers aan dit nummer

:

Hugo Lambrechts-Augustijns
Georges Vervoort

Redactie: Engelbert Roels

WOORDJE VAN DE VOORZITTER
EEN NIEUW MILLENNIUM. EEN NIEUWBESTUUR.

***
De leden van de Regionale Afdeling Antwerpen hebben per 12 Januari l.l. een
nieuw bestuur verkozen. Deze nieuwe Beheerraad ziet er uit als volgt:
Georges Vcnoort

Voorzitter

Jan Vanderhaeghe
Marcel Siebens

Onder-Voorzitter

Marc Stonns

Engelbeí Roels
Eric Moury
Jef Hendrickx

Georges Lathouwers

Secretaris
Penningmeester
Redacteur Antwerpse Genealoog
computer verant\ryoordelijke
Beheerder
Beheerder

In de eerste plaats wil ik de vorige voorzitter Engelbert Roels mel zijn oude
ploeg van harte danken voor het geleverde werk gedurende de laatste driejaren.
Het was niet altijd zo gemakkelijk voor hem, tegelijkeíijd voorzitter en rcdacteur
te zijn, temeer daar hrj met een zeer onvolledig bestuur de afdeling in goede
banen moest leiden. In de toekomst zal Engelbeízich volledig kunnen rvijdcn
aan onze Antwerpse Genealoog en deze verder uitbouwen tot een volrvaardig
tijdschrift voor onze Antwerpse leden. Merci Engelbeí.
Op de eerstvolgende vergadering van de Beheerraad zal een degcitlk
jaarprogramma geprogrammeerd rvorden, waarin onze Anlrverpse leden ziclt
zullen in terugr-inden. In de volgende Antwerpse Genealoog publicercn \ve wal cr
uit de bus krvam.
Teneinde e.e.a. te veru,ezenlijken doe ik hier een warme oproep aan onze ledcn.
toe te treden tot de Algcmene Vergadering van onze afdeling om zodoende mce
het beleid uit te stippelen van de afdeling. Belangstellenden kunnen zich stecds
wenden tot een van de bestuursleden.
Er rcst hel nieuw besluur niets meer dan onze Antrverpsc leden een vruchtbaar
genealogisch jaar toc te wensen in de hoop dat ik veel van hen mag vcruclkotncn
op onze manifestaties.
G.M.E. Vervoort

Voorzitter
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Dinsdag 20 maart 2001
Dinsdag l7 April2001
Dinsdag 15 mei 2001
Van 19.30 tot22.30 uur. Genealogische
Vormingsavond, ondersteuning en begeleiding,
Raadpleging internet, o.l.v, E. Roels
Raadpleging Fonds Regis o.l.v. D.Kennivé
Eureka enHaza-Data o.l.v. E.Moury

FONDS REGIS.
Op de derde Dinsdag van de maand, van 19.30 tot
22.30uur staat mevrouw Dora Kennivé steeds tot
uw dienst bij de raadpleging van het Fonds Regis
(1867-l8es)

9

juni

2001

EXCURSIE I!
Wij gaan op stap door Antwerpen onder
begeleiding van een professionele gids.

Ziepagina'st&9.
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de

UIT DE OUDE DOOS.

in de zestiger jaren

verscheen voor het eerst het tijdschrift "GENS
BRABANTICA" met als verantwoordelijke uitgever Jef Hendrickx.. Jef sedcrt de
jaren "stilletjes" een pionier van de V.V.F. en nu nog steeds lid van de Raad van
Beheer van de afdeling Antwerpen. bezorgde me een aantal oude exemplaren vart
dit tijdschrift. Het is mijns inziens. verantwoord uit die oude "Gcns Brabantica"
stukjes integraal weer te geven in onze Antrverpse Genealoog en daanncc onzc
illusterc voorgangers eer te bewijzen. Vanaf nu terug te vinden onder dc mbrick

Recds

-Uit DE OI.]DE DOOS''.

Uit de jaargang 2. nummer l. april

l97l

GEBRUIK EN MISBRUIK VAN FAMILIENAMEN.
oOo

Onze identiteitskaart is nog niet zo oud. Zij rverd ingevoerd door de (Duitsc)
bezetter in 1914-1918. De kaart noemde lnen toen "Personal Ausu,eis". tn l9l9
moesten wij ze omwisselen tegen de nu nog in gebruik zrjnde identitcitskaart. Het
is nog altijd niet juridisch uitgemaakt of men ons kan verplichten dezc "pas"
altijd op zak te hebben. Onder het Oud Regime lvas er geen sprake van cn mcn
vraag! zich soms af hoe men de identiteit verifieerde. Traditie was dat. als een
jonge man buiten zijn parochie ging trouwen. hij aldaar een doopattest van zijn
pastoor moesl voorleggen maar ik betwijfcl sterk of men zich daar stipt aan hield.
In meer dan dertig jaar werken op archieven. heb ik misschien drie of vicr
dergelijke attesten onder ogen gehad,. Zij kunnen toch niet allemaal zoek geraakt
zijn. Het moet toen mogelijk geweest zijn dat een gehuwde man zijn gezin in dc
steek liet. zich ver vandaan ging vestigen. van naam veranderde en zich als
vrijgezel uitgaf om een nieurv huwelijk af te sluiten. Dat is misschien u'cl urcer
gebeurd dan wij vermoeden. In de parochieregisters vinden we solns zecr vage
gegevens. Zo komt op 18 April 1657 te Antwerpen (St. Jorisparochie)

zekere Ferdinand Michiels huwen die beweert natuurlijke zoon te
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rdn van de Kardinaal-Infant van Spanje ( 1609-164 l). Dc pastoor schijnt het
tc geloven want hij schrijfl gewoonweg in de akte: "qui diccbat se filium
naturalem serenissimi principis infantis cardinalis pie rnemorie".
Was lret waar? Wie zal het z.eqgen.
Ook in de literatuur stelt het gebruik van familienamen soms problemen.
Ecn rornanschrijver moet voor zijn personages nalnen uitdcnken en die
rnogen toch niet al te ongewoon klinken. Maar het is zeer moeilijk ecn naam
te smeden die niet bestaat! Het gebeurt dat een naamdragcr protesteert en de
rornancier het recht oÍÍzeg! zijn naam te gebruiken. Juridisch gezien is het
zcer eenvoudig. Ofwel is een naam ondeelbaar bezit van al dc naamdragcrs
cn dan mag eén persoon er niet over beschikken (zoals een eigendom in
onverdeeldheid niet mag verhandeld worden zonder de toelating van al de
rnede-eigenaars) en dan zoudcn allc naamdragers moeten gekontakteerd
u'orden. rvat practisch niet rnogelijk is, ofuel is een familienaam
PERSOONLIJK bezit van IEDER naamdrager en dan heefl de romancier
schoon spel: in geval Jan Pimpelmans hem het recht ontzegt zijn naam te
gebruiken. hoeft hij zich slechts te wenden aan Frans of Jaak Pimpelmans
dic er rnisscltien geen bezlvaar in ziet. De toelating van de ene is dan precies
cvcnveel waard als de oppositie van de andere.
Een Gcrard Walschap bijv. heeft zich hierover nooit zorgen gemaakt. De
namen van al zijn personages. van Mie Zaterdag tot Jonker d'Herteveldt,

heeft

hij zo genomen in de Burgerlijke

Stand van

zijn

geboortedorp

Londerzeel en omgeving en heeft er bij mijn weten, nooit last mee gehad.
Het is waar ook dat men alleen protesteert als men zijn naam ziet gcven aan
een individu van verdacht allooi. Is het een held ofeen toonbeeld van deugd,
dan is men de schrijver veeleer dankbaar . . . ..
Voor zover in l97l geschreven door wijlen Ludo Poplemont.

Dc stijl van schrijven klinkt een beetje ouderwets maar indertijd zal dat rvel
goed gcweest zijn.
lntusscn is wel cen en ander veranderd u'at de inhoud van het stukje betreft.

G.M.E. Vervoort
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ALIASNAMEN DEEL III
door Hugo Lambrechts-AugustUns

Omdat de aliasnamen van belang zijn voor ons gcnealogisch onderzock.
geven we hier cen volgende toegang uit Merksernse akten.

RAA. OGA Merksem. scltepcnregister 53 Í'73

r''

: 20.9.1550

Henrick Guens diemen heet Masblocrn.

Í'

SR 53
I-[0 ro: uhima augusti 1553
Catheriine Jacops Jansdochter diemen heet de Brouuere x Janne de Vos.

SR 54 Í" 2 ro: 3 okÍober 1586
Bcset op t§'ec stedcn opt Srvaentkcns ackere. tsarnen 5 bunderen ende
gemctcn. toebehooí hebben Peelercn Jacobs diemcn nocmpt Broutere.

2

SR 54 Í'27 r" : l0 januari 1592
Guillaume van Han alias de Pape voldoet een obligatie. die Barbara de Pape
cn Johanna van Can op de lesten february ao l5E6 hebben ontfangen.

SR 54

f

32ro: 22 maart 1593

Jan Peeters alias Backer. piloot opt schip. als man ende lnomboir van
Enghel Vel Jansdochter. rvonende binnen Antu'erpcn opde Borchgracht
naest den Wijngaert. Jan Dons craenkindt man \/an Nelleken Vel. rvoonende
binnen Antuerpcn bijde Engelssche borsse tegens over thuys van Balbani.
SR 54

f

l0l

ro:

4juni

1599

Henricken Marinussen dicmen noelnpt Hoendcrpeert. r,t'oonende int
Cruvslant.
SR 5+

Í'

138

r": I I april

1603

Cornelis Jacobs dicmen noempt Brouw'er x Pacscltijnken Geens.
SR 54 Í" l-[5 r": 19 februari 160l (zieook I* 2 ro en Ío l-51 r")
Pecter Jacobs dierncn nocmpt Brouu,cr x Elisabeth Janssen.
SR 54

Í' l5l ro: 9 meert 1604 (zie ook Í" 145 ro)

Lynken ende Jannekcn Jacobs dicmen noempt Brouu,er Peelerskindercn
daer mocder aff rvas Elisabeth Janssen.
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SR54

Í"

l-51

r":9 mceí

1604 (zieook

I'l4-5 r")

Lynken ende Janneken Jacobs diemen

noernpt

Brouwer

Peeterskinderen daer moeder affwas Elisabeth Janssen.
SR

f

153 ro: 25 september 1604

Adriaen van Balen diemen noempt Peer Vaer.
In een akte van 7 mei 1615 (SR 55 f 58 ro) rvordt hij Adnaen van Baele alias
Peere Vaer genoemd. De naam Peervaeren komt echter ook voor: "Marie Pollaert
weduwe + Gillis Lambrechts. verkoopt een stuk land aan Matthijs Peen,aeren x
Elisabeth ...... (familienaarn niet ingeruld) (SR 55 Í" 154 vo)
SR 54 f 180 v": 28 maart 1607
Marie van Opray x + Adriaen Lenaerts xx Lauwerevse Bogaerts. verkoopt stedc
te Merksem aan Adriana van Balen diemen noempt Peer Vaer. gescten alhier tot

Merksem in de Caterstrate, voorschreven Adriaen Lenaerts verkregen bij koop
van Catlijne van Bale Peetersdochter met Peetere Geuns haar man. en van haar
broer Adriaen van Bale, op 12juni 1606.
In een akte van 3 februari 1610 (SR 54 P 212 ro) betreffende een obligatie van
800 guldens. worden vernoemd: Adriaen van Balen diemen no€mpt Peer Vaer en
Adriaen van B alen diemen noemt Kerstens. Mogelijk is de tweede Adriaen dc
broer van Catlijn van Bale Peetersdochter. In ieder blijkt dat rve tc Merksem le
doen hebben met tlyee personen Adriaen van Bale(n) in dezelfde periode.
SR 54 Í. 188 ro: 6juli 1607.
Jan Franssen diemen noempt Block is 50 gld. schuldig aan Magdalena Heusch
Jansdochter. daar moeder Gerardijne Haecx rvas. als rest van de kooppenningen
van de stede "den Knappertant" geheten. % bunder te Merksem,
SR 54 f27l ro: mei 1609
Hans Ophoff anders gesl't Hoffmans Aclbrechtssone verkoopt Anthonise Storm
en Dimpne van Lecmputten een erf "tguldenhooft" op Dambrugge.
Dc naam "Ophoff' komt voor in het Antrverpse. Ol'erlijdensbericht in Gazet van
Antwerpen: Marguerite ophoff'Rotterdam 9 juli l9l5 + Antw'erpen I september
2000, echtgenote van Albert Lelievre.
SR 54 Í" 94 r" : 20 februari 1614
Adriaenken Moons diemen hiet Duvms Jansdochter ongehout maer beiaert sijnde.
geassisteert met Peeteren vande Velde. haeren schoonvaeder (?). sterÍhuis van +
Gillis Adriaenssen ende van + Tanneken Moons diemen heet Duyms sijne
huisvrouwe ende der comparanle suslere
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SR 55 Í" 23I vo: 29 november 1622
Testament van Cathlijne Wacx. huisvrouvu van Adriaen van Baele alias Pccn aer.

Nog trvee toemaades
SR 54

:

Í" 228r":

Hans Pauu'cls van Rcthv plattvnmaccker als crfgcnaeln \ran + Agneta Claessen
sijn huysvroulve \r'as. r'olgcns tcstalnent voor Jan Back. pastoor van Mercxem
ende Dambrugge. als opcnbaer notaris. op 2l meertc 1581.
SR 54 Í" 230 ro : 6 maaí l5tl7
Catharina Doriaens. 2l jaar. natuurlijke dochter van Peeter Doriaens. lteeft Jan
Saleth en Denvs van Zevcrdonck als voogden en executeurs van het testament
van Pceter Doriaens. voor notaris Larnbrecht Curtl' te Antrverpen op 23. l. l5tt0.

oOo

BESCHIKT U OVER EEN P.C.
KENT U HET PROGRAMMA HAZA.DATA
HEEFT U EEN WEINIG VRIJE TIJD
HELPT ONS DAN MET HET BEWERKEN VAN
HET PAROCHIEREGISTER VAN
ZWIJNDRECHT.
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Per 09 juni e.k. organiseren wij een bezoekje aan de Stad Antwerpen
onder de leiding van een professionete gids.
De rondleiding zal een tweetal uren in beslag nemen, waarna we nog
wat gezellig kunnen nakaarten bij het nuttigen van een
drankje.(inbegrepen in de deelnamekosten)
Het aantal deelnemers is beperkt tot dertig.
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,
per persoon, te betalen na I
t

We verwachten uw inschrijvingen vóor 15 mei. De eerste 30

kandidaten zullen dan het programma ontvangen.
De deelname in de kosten bedraagt 50 fr.
ontvangst van het programma en voor 1juni.
i
Inschrijvingen worden verwacht per adres van de voorzitter.
Gelieve wel uw lidnummer te vermelden en eventueel met hoeveel !
familieleden u deelneemt. (Zie inschrijvingsforrnulier volgende
volgende f

l;i;;;,d;

I o"."L*crrsie

I
t
a
t
t

is voor herhaling vatbaar.

,

Í
?

t,
JI

lto,p*rls,l,et-tr-,à

t.

I

Het Bestuur
p.r/-.2/r,Ér/--'e/-/-.-r,nariu,'ari

§-/r-.r.R

-8-

a

ca,J,r-.r,n.-r,-.r,rr.rr,t*,-r,A

#EÈ
Ë
A
s
)

El

o
Èt

=
É|

(Dc
(D(D

(D
(D

È

P^z

É

ï

(D

ë
Ë
@

oa

(D
@

N

(D

o,
o)

o(D

o(D

o
o
Et

(D

X
É
Èl
C)

UI

9.r
6Z
go(r]
\oiEO
--'-e
N)lrr')
=.=D
oz=
OA

7
E
CD

o
h,J

oJ

P

l,r'uO
-ï
€

tD

='o

;3ts
x'9 o

9t<
.Ëelll
c.J.V
===1

dË<
O\ \J
UTA

F

È

E=U\e

9==ei

Éd
oF=

F:<;
===

=e
0a:

:'óF
(D

-t

lr)

o
(D

:

I

EX

ó=
L

15

IS U GEINTERESSEERD IN DE WERKING VAN DE
REGIONALE AFDELING ANTWERPEN VAN DE V.V.F.
WENST U DEEL UIT TE MAKEN VAN EEN
ENTHOUSIASTE GROEP, DIE HET BELEID EN DE
WERKING VAN ONZE AFDELING MEE HELPEN
BEPALEN

WORDT DAN DEELGENOOT !!!!
Elke beheerder is bereid u alle inlichtingen te geven.
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ALI ASNAMEN IV
door Hugo Larnbrcchts-Augustijns

SAA. SR 266P 274v".29.2.1557
Margriete opte Bcke alias Keldermans x Jan vanden Nourve.
273 v". 14.2.1557:
Elisabeth de Ridder alias Cleys.

f

SAA. SR 276 P 7 r''. 19.4.1559:
Herman cndc Jacob van Hcrsbckc gcbrucdcrcn als tcstatn. mombocrcn vandc
u'ettige kinderen Katlijne van Hersbeke die zr.y gehadt ende gcproceert heeft
gehadt bij Lenacrt Chalet ende Steven Sneurvaters. vercochten en lietcn afqulpen
Diericke Visscher Janssonc die l0 ponden erfelick. die Paesschijne Taevaerts
lveduu'e + Jacobs venden Wourver diemen hiet vander Vueren ... op 17.3.152-t
vercocht heefl Clara Mercx. op l0 huysen indc Lepclstrate.
RAA. Kerkarchief Deurnc- register 72- P 31
1564: Jan Verlinden alias Croll.
SAA. notaris Guilliam Embrechts. Ekeren. 2.11.1643
Jan Heyndricx alias Bogaerts. moeder is Jenneken Meeus.
zelfde notaris. N l4l 1.2.6.1640
Davidt vandcn Eynde diemen hict inde uandelinge den oudcn Costerc, oudt 32
jaeren.

N 14ll.10.1.1640
Adriaen Adriaensscn alias Brcmdonclk

N

1412. 2t\.1.1617'.
Jan Janssen alias Verstraten.

N. l.ll2. Stabrock l(r.3.1656
Jan Pauu'els alias Patcr Jan rvoonende tot Calmpthout.

RAA. OGA Wijncgem. cijnsboek w.32a-P 82
Gorncr van Schill alias de Visser.
Antvverpsclr Archievenblad. deel

19 -

bb..

3

53 -

Willcm Ghiisels. alias van dcn Strur'ckc
- l1 -

22.5. | 4(»4:

A.A.. deel 20 blz,. I 15. 20. 10. 1469:
Aerde ende Gielise van Ymmersseele die men heet vanden Wiclegebruedere. endc ooc van Goessene van Ymmerseclc. hucren brocder.

Blz.

167

- 10.6.1470:

Adriaen Mommaert alias de Cuyper zoon van Gheerd Mommaert alias de
Cuypere, metsere.

SAA. N 2-547 notaris Looymans akte nr. 25. 10.5.1737.
Compareerde Angelina De Bock jonge bejaerde dochter dienstmaeí van
joncker Anthonio Joseph van Eesbeke dit vander Haegcn. constilueefl hacr
vaeder Olivier De Bock. Rupelmonde.
SAA. N.l. notaris Adriaen Adriaenssen. Hoogstraten
12.2.1656. Adriana Adriaenssen Nuyten. jonge dochter. Meerle. constitueert
te procedcren tegen Cornelis Janssen
alias Olislagers, getuigen Joos vanden Kieboom en Joannes Baptista Blijens.
In een volgende akte van 6 oKtober 1656 comparert Adriaen Hendrick
Nuyts. in voldoening van het vonnis als Adriana Nuvtten sijne dochtcr lud
tegens Cornelis Janssen Olislaegers.

haer procureur Christiaen Hoeffs. om

SAA. N. 190E. notaris J.F. Haecx. 1670 Í' I r'
5.1.1670: Pe€ter Thomas alias Vlieracker. Antw.- ouddeken van de SintLucasgilde x + Elisabeth van Roy. dochter Maria Thomas alias Vlierackerbegijntken Antwerpen. 43 jaren (zie ook P 25. l7 .l l. l(r71. Ío 78 r" en f 85
ro van 1673). Zic ook volgende nota notaris J. Pauwels.

sAA. N 3144. notaris J. PAUWELS, 1669 P 27
6.2.1669: Jan Hendrickx graencooper x Maeyken van Haseel. vercoopen
Peeter Thomas alias Mieracker x + Elisabeth van Roy. dckcn van de
schilders, een huys "de blauwe schuyt" in Ste Michiclsstraete tegens over
Ste Michiels clooster.
SAA. N 4765 notaris G. Verstockt
18.3.1671: Henricq Pachters alias Diericx heeft schuld aan Gabriel de
Roulx. priester.
28.1.1673 Pceter Janssen alias Su,adder, hovenicr tl4 jaren oud. Antwelpen.
Handmerk:
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SAA. N ,{318. notaris J.B. van Oostcn.
I 1.4. 1658: tcstament Maria Smits, geesteldke dochter van + Adrianus Smits
x Magdalena Verdonck. legaat aan haar nicht Margareta Smits Jansdochterc.

begijn Antw. : cen van haar beste zilveren lepels. "haeren srvcrten geltcn
paternoster met de medaillie daeraen hangende", lcgaat van 300 gld aan
luar niclrt Maria Magdalena de Bode Hermansdochtere mocdcr is Catharina
Srnits.

Testatrice tckent met "Maria Smits alias croone".
1658: inventaris goederen + Elisabelh Adriaenscn
pattacon, in zijn lcven voerman.
N 4319 ll.12.166l: Cornelis Peeters alias Kaesmaet.

x+

Jan Srnits alias

N 4323 SterÍhuis Catharina Andriessens alias Tholen Niclaesdochlcrc
mocder aÍï rvas

+

Anna Tholcn. jonge dochter,

* in haar rvoonhuis

daer
den

Witten Engel in de Hobokenstraat op 29.5.1(176. testamcnt bil dczclfdc
notaris.
23.7

.1678: Jan Janssen inde wandeling genaemt capiteyn vanden Roscanr.

r

Maria Cornelis Philipsen.
RAA. OGA Merksem. reeks II register 26, rekeningen 1683
Peeterr Beloos alias den schorsmeulder
Specificatie van de lage landen te Merksem door de pachters gebruikt Pcctcr
Janssens alias Srvingelcir.

RAA. OGA Stabroek. register 242: 15.2.1625 herstellen van de rvindmolcn
Jan Adriaenssen alias Jan Grooten, rneulenmaker.
In een rekening van 13.2.1625 is er sprake van Jan Adriacnsscn Vcrhocn.
molenmaker van Wuustrve zel (zelfde regi ster).

SAA, N 1439. notaris Engelbeís
P 67 r", 1.6.1672 testament Anna Coen x + Peeter de Mare alias vanden
Broecke.
78 ro, 1.6.1672: testarnent Cornelis Deckrs, cleermaecker, x Elisabcth dc
Mare alias vanden Broeck.

Í"

SAA. N 1440. notaris van Lcuven Í" 210 r": inventaris steÍfhuis + Janneken
Goossens + 24.12.1673, x + Matthds Rommens alias Rombauts, overledcn
in haar woonhuis "dcn Pcllicaen" in de Craeyswijck, achter gelaten haar
zoon Matthijs Rombauts. Van Pauwcls Rombauts Matthijssonc was dc
moeder Maria Janssens. tcstalnent Pauwels de Wilde voor nots. Dicrick
Ketgen.
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STADSARCHIEF VAN ANTWERPEN.

Bcwerkte toegangen:

l.

Naderc toegangen op het notariaat van notarissen Carolus Cattaneo (1717-

1769) cn Cornelis Ignatius Lamberechts (1684-1687). N 446-452 en N 2366 (LZ
28).

2.

Modern Archief. Verkiezingszaken. 1847-1999. Inventaris (LZ I l3)
Det,c inventaris behandelt voornamelijk de kiezerslijsten en alles wat
daarbij kornt kijken (voorbereiding cn organisatie van de verkiezingen. dc
herziening van de kiezerslijsten en het opnemen van de stemrnen en de uitslagen)
voor de karner. de scnaat, de provincieraden, de gemeenteraden en het Europese

parlement. Behalve

de stad Antwerpen komen ook bod de vroegere

poldcrgemeenten Austrurvcel. Oorderen en Wilmarsdonk

(in maart

1929

bij

Antwerpen ingelijfd) en Lillo. Berendrecht en Zandvliet (in maart 1958 bij
Antu'crpen ingelijfd) aan bod.
gcmeenten rverd ook beroep gedaan voor het opstellen van de
kiczcrslijsten voor werkrechtcrsraden, de kiezerslijsten voor de rechtbank van
kooplrandcl cn lijsten van gezworcnen voor het assisenhof. Ze zijn eveneens
opgenorncn in deze inventaris.
Dc kiczerslijsten zijn een afgeleide van de bevolkingsregisters en zijn daarom

Op de

pas openbaar na

l00jaar.

Nieuwc archieven.
Op hct einde van 2000 verkreeg het Stadsarchief nog enlele nieuwe archieven:
* hct archief van burgemeester Craeybeckx werd, in overleg met de

erfgenamen. vanuit het AMVC overgebracht naar het Stadsarchief.
* hct foto-archief van burgemeester B. Cools dat betrekking heeft ophet
ruloelcncn van zijn functie van burgemeester in
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de

jaren 1983- 1994.

*

het

kabinctsarchief

van schepen E. Antonis betreffende de jaren

995-2000.
Maarten De Baerc z,al tich als stagiaire in de opleiding archivistiek aan de V.U.B.
ontsluiting
concentrercn
deze
andere
I

op de

van

en nog

in het Stadsarchief bewaard rvorden. Na het beeindigen
van zijn werkzaamheden hopcn wij dan ook een inventaris van deze
kabinetsarchieven die

kabinetsarchievcn tc kunnen aanbieden.

ARCHIEF STOUWERIJ LEONARD UYTENBROECIC
Het stadsarchief hceft een deel van het bedrijfsarchief van Leonard
Uytcnbroeck cn zijn opvolgers vcrworven (1907-1971). Dit archief werd
gcvonden in een stadsmagazijn in de Indiëstraat. Hoewel de belangrijkste
boekhoudkundige stukken ontbreken. geven de fragmenten toch een beeld van de
activiteiten van het bedrijf. Verder werd cen deel van het familiearchief (1896l93l) veru,oncn. mct vooral briefuisseling. maar ook huishoudehjke rekeningen
en enkele cgodocumcnten. Dit archief zal vanaf begin 2001 te raadplegen zijn als
deel van het fonds Archieven van bedrijven, verenigingen en
vrijc bcroepen (Bijzondere Afdeling)

SKOPEO.
Eind novernber werd het programma SKOPEO in het Stadsarchief geÍnstallecrd.

Dit programma werd speciaal voor de behoeften van het Stadsarchief aangepasl.
Het laat toe zowel de afbeelding als de technische kenmerken van onzc folo's lc
of digitale foto's worden met dit systcem
bcschreven. Reeds bestaande beschrijvingen uit onzc access-databankcn worden

beschrijven. Ook de ingescande

stelselmatig naar SKOPEO geconverteerd en nagekcken.
In cen volgende stadium kan u een zeer ruime selcctie van deze folo's op dc

nu

EVA-website (EVA= Europcan Visual Archives) kunncn bekijken.

GEORGES II.

Ander becldmateriaal uit het Stadsarchief is te bervonderen op de koopvidco
Georges II. de klatergouden eeuw. een kunsthistorische verkenning van
Antwerpen in de tTde eeuu', gemaakt door ATV in samcnrverking nrct hct
Stadsarchief.
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Sluitingsdagen in 2001
In 2001 zal het Stadsarchiefnog op de volgende dagen gesloten zijn:
+ maandag 16 april tweede paasdag
* maandag 30 april brugdag
* dinsdag I rnei feest van de arbeid
* donderdag 24 mei O.H.-hemelvaartsdag
* vrijdag 25 mei brugdag
* maandag 4 juni tweede pinksterdag
* u'oensdag I I juli feest van de Maamse Genreenschap
* dinsdag l5 augustus O.L.V.-hemelvaartsdag
* donderdag I november allerheiligen
+ vrijdag 2 november brugdag
* rnaandag 24 december brugdag
* dinsdag 25 december kerstdag
* u'oensdag 26 december trveede kerstdag
oOo
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