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Woordie van de voorzitter.
Beste vrienden genealogen.

Het voorbije jaar was een druk jaar: we hadden meer dan 55
activiteiten waarbij we zowat 1000 genealogen mochten
verwelkomen tijdens onze verkoopstanden, lessenreeksen,
voordrachten, rondleidingen in het VVF-Centrum en de hulp
bij het lezen van oude documenten.

In het voorjaar

waren onze activiteiten gericht naar

de

beginnende genealoog. Vanaf de maand september was het dan
de beurt aan de meer gevorderde onder ons voor wie we de
minder gekende aspecten van de genealogie in het daglicht
stelden.
Daarvoor deden we beroep op een grote schare van
doorwinterde genealogen en archivarisselt, aan wie we dank
verschuldigd zijn.

Wat mij in het bijzonder genoegen doet is de groei van

ons

Iedental; we mochten een 20tal nieuwe leden inschrijven.

De belangstelling voor de voordrachten en lessenreeksen was
voortreffelijk. Ook daat zljn we verheugd en dankbaar voor.
Het jaar 2OOZ komt om de hoek kijken en we zijn reeds
geruime tijd bezig een degelijk en gevarieerd programma
samen te stellen. Suggesties daaromtrent van onze leden zijn
welkom.

Om te besluiten wil ik de talrijke Antwerpse leden die
activiteiten bijwoonden danken voor hun belangstelling.

onze

gaat ook naar die bestuursleden die bijdroegen tot
het welslagen van onze activiteiten. Dank zij hun medewerking
hebben we ons programma naar wens kunnen uitvoeren.

Mijn dank

G.M.E. Vervoort
Voorzitter
ooo000ooo

Mededeline.
rWegens omstandigheden buiten

zijn wil heeft onze redacteur

dhr. Engelbert Roels zijn werkzaamheden voor de "Antwerpse
Genealoog" moeten staken.
Hij stond aan de doopvont van ons afdelingsblad en heeft het
gedurende meer dan twee jaar onder zijn hoede gehad.
Wij danken dhr Roels voor de vele uren die hij besteed heeft
aan zrjn geesteskind.
Zijn werkzaamheden zullen verder gezet worden door Patrick
Cleiren, die nu reeds medegedeeld heeft, voor een nieuwe
rubriek te zullen zoÍgen, en die je kunt vinden achter aan het
tijdschrift onder de hoofding Vraagbaak.
We laten het woord daarvoor over aan onze nieuwe redacteur.

G.M.E. Vervoort
Voorzitter
ooo0000oo

Komende activiteiten

Voordrachten
I I december 2001:
Voordracht door dhr. E. Seynaeve, algemeen
voorzitter van de VVF betreffende "Onzc
voorouders in de legers van Napoleon"-

23

ianrl,ari 2OO2:

Voordracht door dhr. A. Haeck, lid van de VVF-

afdeling Dilbeek met een

A
G

interessante

diapresentatie en voorstellening van de oude
munten - "Echt geld en rekengeld van 1500 tot
1 800".
28 februari 2002:
Voordracht door dhr. F. Wadack, voorzitter van
de VVF-afdeling Gent, genaamd "'Wat betekent
mijn familienaam".

Al

deze voordrachten worden gegeven in het
Nationaal VVF-Centrum, Van Heybeeckstr 3 te

Merksem en beginncn stipt om 20.00 uur.
Gezien het aantal plaatsen beperkt is tot 32,
gelieve wel te reserveren op het telefoonnummer
03.646.16.77.

E,

N
D

A

A
G
E

N
D

A

Maandelijkse Genealogische
a

fdel in gsb ij eenko mst

:

19 december 2001 16 januari 2002 - 20
februari 2002.
Vanaf 19.00 uur staat gans de VVF-bibliotheek
ter beschikking van onze leden en kan het
fonds Regis en intemet geraadpleegd worden.
We sluiten te 22.30 utr.

Lezen oud schrift.
Gezien het succes dat deze avonden hadden in
2001 zullen we deze dan ook verderzetten in
het jaar 2002. Deze activiteit heeft plaats in het
Nationaal VVV-Centrum te Merksem op 23
januari en 27 maart 2002 telkens om 20.00 uur.
We vragen onze leden zich te bepreken tot een
bladzijde tekst.

Raadplecg ook de gele bladzijden van de
"Vlaamse Stam" voor de "last-minute"
informatie betreffende onze activiteiten.
De voorzitter.

Samenvatting van de voordracht van Mevr. Schoups.
Stadsarchivaris van Antwerpen over de Schepenreqisters
en notariële protocollen (dd 18/06/2001)
We onderscheiden Schepenen en Notarissen.

.i.

Schepenen.

4V i e rs c haar (Schepenen "spraken recht")

'
.

Poortersboeken
Processen

lWee skamer : toewijzing van een voogd voor
minderjarige kinderen
4Willekeurige rechtspraak : dit was een service naar de
inwoners (poorters) van een stad toe (dit betrof zowel
roerend als onroerend goed); deze mondt uit in
. Schepenregisters 1394-1794 (werden niet
chronologisch gerangschikt; verschillende
stoelklerken werkten tegelijkertijd aan eenzelfde
kalenderjaar :> verschillende bundels per jaar).
. Collectanea l430-1729 (verzamelde losse stukken,
die achteraf gebundeld werden)
. Certificatieboeken 1488-1614 (akten waarin
koopwaar, handelsruimten, e.d. werden vastgelegd)
' Schepenbrieven 1295-? (terwijl de schepenregisters

in

handen bleven van de overheid, werden de
schepenbrieven overhandigd aan de betrokken
partijen; ze waren dan ook inhoudelijk hetzelfde
maar verschilden van vorm)

(Ontsluiting:
Na 1794 vinden we ontsluitingsgegevens terug in
het kadaster

bouwdossiers (> 1826 : ook op de website van
de stad, maar enkel voor het stadscentrum, op
naam en op de straat gecatalogeerd)
milieuvergunning

bevolkingsregisters

(>

I

800 :

werden

tienjaarlijks opgemaakt: geven niet alleen een
beeld van de familiesamenstelling rnaar ook van
de bewoning van de verschillende panden)

{.

Notarissen.

Vooral meer begoede lieden deden beroep op hen. Zij waren
meestal gespecialiseerd in een bepaalde materie.
De gegevens werden opgenomen in protocollen (1565- ).
Normaliter gaan de archieven van de notarissen naar het
rijksarchief. In Antwerpen werden deze archieven echter
omwille van de rechten die de stad bezat gedurende lange tijd
(tot 1750) overgedragen aan het stadsarchief. Dit laatste heeft
dan ook een grotere verzameling aan Antwerpse
notarisarchieven dan het rijksarchief.
:> Ontsluiting: de meeste notarissen maakten een repertorium
aan per boek. Het probleem is te weten bij welke notaris uw
familie ten berde ging. Meestal raadpleegde een familie dan
dezelfde notari s gedurende meerdere generaties.
ooo000ooo
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VERGUNNINGSAANVRAGEN VOOR BOUWWERKEN
LANGS RIJKS . EN PROVINCIE\ryEGEN I799II8OO,
I8I 411897 PROVINCIE ANTWERPEN.

In de bibliotheek van de V.V.F., Van Heybeeckstraat,3

te

Merksem en in het Rijksarchief-Antwerpen vindt u de
indices op naam van de aanvragers en op de plaats- en
straatnamen betreffende bouwwerken langs Rijks- en
provinciewegen voor boververmelde periode.
"Het repertorium is vooreerst interessant voor genealogen die er
de namen van een kleine 20.000 voorouders uit de provincie
Antwerpen kunnen in terugvinden. De index is ook een
uitstekend hulpmiddel om de voorgeschiedenis van een huis na te
trekken. Tenslotte zal de historische wereld, meer in het
bijzonder historici met belangstelling voor de architectuur, het
landschap en het sociale leven in het verleden, dankbaar zijn voor
dit nieuwe zoekinstrument.
De heer Eric Houtman suggereerde in 1996 de bewerking van
deze serie en stond de twee medewerksters met raad en daad bij."
(Uit het voorwoord - bij bovenvernoemd repertorium - door de
heer Herman Coppens, departcmentshoofd Vlaam se Archieven.)

Hierbij een kleine greep uit dit repertorium (van A t.e.m.C):

AERTS Jean Baptiste, rentenier. Ophogen voorgevel huis te
Mortsel. Baan Antwerpen-Mechelen. 1874. Met plan voor- en
zijgevel. Huis is een herberg, genaamd "De Zwaan". Dossier N
176t59.

AERTSSENS P.J. Verbouwing huis
Antwerpen-Breda.

I

820. Met plan. Dossier

te

Brasschaat. Baan

K

129 C/158.

ALEN Catharina, weduwe VAN EYNDE. Planten dennenbos te
Geel. Baan Geel-Retie. 1878. Dossier N 189/94.

ANDRIES Joseph Frangois, herbergier. Bouwen stal te
Herentals. Baan Lier-Geel. 1870. Met plan zijgevel stal en
situatieschets. Overbuur is VERBIST Louis. Dossier

N

165/7.

ANTHONIS lronerd, koopman. Bouwen huis en schuur te
Heist-op-den-Berg. Baan Mechelen-Zammel. 1882. Met plan.
Dossier N 203180.

APERS Petrus Franciscus, tabaksfabrikant. Bouwen twee huizen
met verdieping te Kontich. Baan Mechelen-Antwerpen. 1882.
Met plan. Dossier N 20217.
BAETS Jean André. Bouwen huis te Deume. Baan AntwerpenTumhout. 1880. Met grondplan, plan voorgevel huis en situatieschets. Betaalt aan de Staat 49,82 fr. voor 9,964 m2 grond.
Dossier N 196/5.

BAL & Cie, likeurstokers, Merksem. Bouwen loods te Schoten,
Kanaal Maas-Schelde 3e Sectie. 1873. Met plan voorgevel loods
en situatieschets. Dossier N 1731142.

BASTIAENS Judocus Ludovicus, meester-timmerman. Bouwen

drie huizen te Hoboken. Baan Kiel-Rupel. 18'79. Met plan
voorgevel huizen. Architect: BASTIAENS Judocus Ludovicus.
Buur: HELLEMANS-DE HERDT. Dossier N 192/94.

BASTIAENSEN Jean, landbouwer. Bouwen bakhuis te
Kalmthout. Baan Brasschaat-Essen. 1880. Met plan gevel
bakhuis. Dossier N 197162.

BAUWENS Godefridus, brouwer. Vergroten stal te Oostmalle.
Baan Oostmalle-Hoogstraten. 1848. Met situatieschets. HU
woont in de herberg: "A I'hornme sauvage". Dossier K 144 8179.
BECQ, weduwe BIDDELOO. Bouwen huis te Geel.
Retie(Pas). I 887. Dossier N 223167 .

Bzr;an

Geel-

DER LOOY Christianus Amoldus,
horlogemaker. Verbouwen huis te Lille. Baan HerentalsWechelderzande. 1874. Met plan voorgevel huis en
BECKERS-VAN

situatieschets. Dossier

BELLEMANS

N 175l105.

P.

Verbouwen voorgevel huis te Antwerpen.
Mechelsesteenweg-Zonnewijzerstraat (hoek). 1864. Dossier
r56t4.

BELON Joannes Eduardus, hoefsmid. Bouwen smidse te
Bornem. Baan Wolvertem-Temse. 1859. Met plan voorgevel,
grondplanen situatieschets. Dossier K 156 Bll87.

BERCKMANS Jac.Jos. Bouwen huis te Berchem. Grote
steenweg Antwerpen-Brussel. 1832. Met plan Dossier

cns6.

K

134

BERNAERDTS, timmerman. Heropbouwen voorgevel

huis
Brasschaat. Baan Antwerpen-Breda. 1868. Met plan voorgevel
huis. Dossier N l67l14.

BERRé Charle.s, bareelwachter, landbouwer. Bouwen huis
Herentals. Baan Lier-Geel(bareel nr.5). 1845. Plan en situatieschets. Dossier K l4l A/86.

9

BERTELS Jean Baptiste, klakkenmaker. Bouwen nieuwe
voorgevel huis te Tumhout, Paterstraat. 1875. Met plan
voorgevel huis en situatieschets. Staat betaalt 25,17 fr voor
12,555 m2 grond. Dossier

N 180/98.

BERVOETS Comelis Joseph. Verbouwing voorgevel

huis

Wijnegem. Baan Antwerpen-Tumhout. 1820. Met plan. Dossier
K 129 Cn49.

BEULLENS Ludovicus, handwerker, landbouwer. Bouwen huis
te Koningshooikt. Baan Lier-Aarschot. 1863. Plan voorgevel huis
en situatieschets. Dossier N 15482.

BEVERS Edmond, hoefsmid. Bouwen huis te Kapellen. Baan
Antwerpen-Bergen-op-Zoom. 1886. Met plan en situatieschets.
Akte van afstand van onroerend goed. Dossier N 218177.

BOGAERT 8., juffrouw. Bouwen huis te Antwerpen. Baan
Antwerpen-Brussel. 1848. Met situatieschets. Buren: Weduwe
VAN CUYCK, DIGAND. Dossier K 144 8/100.
BOGAERTS Andreas, particulier. Bouwen huis te Rijkevorsel.
Baan Oostmalle-Hoogstraten. 1842. Met plan. Architect Jan
BRANDT. Dossier K l4O B1166.

BOLLEN

Jean Baptiste, landbouwer. Verbouwing woonhuis en

veestal te Lille. Baan Herentals-Oostmalle. 1884. Met plan.
Dossier N 209144.

t0

BOOTS Jean Baptiste. verbouwing voorgevel huis te
Antwerpen, Paddengracht (zie Prinsesstraat of
Groenkerkhofstraat). 1844. Dossier K 141 Cll56.

BORGIONS F. Bouwen huis te Mechelen. Baan MechelenDendermorde. I845. Met situatieschets. Dossier K l42Cll54.

BOUWEN Franciscus, landbouwer. Heropbouwen huis te
Kessel. Baan Lier-Herentals. 1856. Plan voorgevel huis en
situatieschets. Dossier K 152 N49.
BRANTS Carolus Josephus. Heropbouwen stal te Zandhoven.
Baan Lier-Oostmalle. 184ó. Met situatieschets. BRANTS woont
in de "Ville de Paris". Dossier K 143 C/ I 85.
BRENDERS Franciscus, Hoefsmid. Ombouwen woning tot
smidse te Kontich. Baan Brussel-Breda. 1881. Met plan. Dossier

N 200t'77.

te Berchem,
Molenstraat. 1835. Met plan (2 exemplaren). Aanvraag ingediend
door zijn zoon BROECKHOVEN E. Dossier K 135 N74.
BROECKX Ludovicus, landbouwer. Bouwen huis en stal te
BROECKHOVEN Andreas. Bouwen huis

Vlimmeren. Baan Vlimmeren-Wechelderzande. 1878.
Grondplan, plan voorgevel huis en situatieschets. Buren:

HERMANS, FAES. De grond is aangekocht van de kinderen
MATHEEUSEN. Dossier N 188/1.

BROSENS Joannes Baptista. Verbouwen voorgevel huis te
Hoogstraten. Baan Hoogstraten-Oostmalle. 1856. Met plan
voorgevel huis (2 exempl.) Situatieschets. Dossier K 152 N33.

ll

BRUYNINCKX Ferdinand Charles,

gemeentesecretaris.
Bouwen huis en stallingen te Kalmthout. Baan Brasschaat-Essen
en Kalmthout-Wuustwezel (hoek) Achterbroek. 1871. Plan

voorgevel huis en stallingen (3 exempl.) Huis is de herberg "La
Cloche". De Staat betaalt 338,50 fr. voor 67,70 m2 grond.
Dossier N 188/63.

BUERMANS Antoine, zeepzieder, Antwerpen. Bouwen huis op
een perceel grond te Mortsel. Baan MoÍsel-Lier. 1844. Met
situatieschets. Dossier K l4l N60.
CAPPAERT Joseph, schipper. Verbouwen voorgevel huis

te

Willebroek. Baan Mechelen-Dendermonde. 1855. Met plan vooren zijgevel huis (2 exempl.) Situatieschets. Dossier K 150 A/14.

CARIS-DE RIDDER Louis, Borgerhout. Aanbouw glazenkast
aan huis, Antwerpen, Reyndersstraat, 43. 1887. Met plan en
situatieschets. Aanvraag ingediend door J. HARTZ, aannemer.
Dossier N 22015.

CARPENTIER Franciscus Paulus, logementhouder. Bouwen
nieuw dak op huis te Walem. Baan Antwerpen-Mechelen. 1828.
In het dossier steekt een proces-verbaal voor een overtreding.
Dossier K l34Cl166.
CARRé Pierre Frangois, hoefsmid. Bouwen smidse en stal bij
bestaande woning te Veerle. Baan Turnhout-Diest. 1860. Met
plan voorgevel en situatieschets. Dossier

K

157 Bll97

-

CEUPPENS Petrus Corneel, rentenier. Verbouwing huis te
Heist-op-den-Berg. Baan Mechelen-Zammel. 1885. Met plan.
Akte van afstand van onroerend goed. Dossier N 215119.

t2

CLAES J. Bouwen huis te Emblem. Baan Ranst-Lier. 1865. Met
situatieschets (2 exempl.) Betwisting eigendomsrecht tussen
CLAES J. en MOL P.en F. Dossier N 159/5.

CLAUS N.8., planten afsluitingshaag te Antwerpen. Baan
Antwerpen-Boom. 1846. Met situatieschets. Dossier K 143 B,177.
CLOOSTERMANS gebroeders R.D.

en H.,

olieslagers.
Bouwen huis te Puurs. Baan Wolvertem-Temse. 1873. Met plan

voorgevel huis. DossierN 174/29.

COENS Louis, wisselagent. Verbouwing voorgevel te
Antwerpen, Camotstraat, 80. 1882. Aanvraag door JORIS F.
Dossier N 2061 18.

COLEN Wilhelmus, schoenmaker. Bouwen huis te
Baan Tumhout-Geel. 1842. Dossier K 14O B.1148.

Kasterlee.

COMMISSARIS Adrien, timmerman. Vergroten werkhuis
Kalmthout. Baan Wuustwezel-Essen. 1880. Dossier N 195/52.

COOI§ Michel Gilles, koopman. Bouwen huis te Mol. Baan
Mol-Kamp varl Beverlo. 1846. Plan voorgevel huis en
situatieschets. Dossier K 143 8/86.
COPPENS Gommarius, bierbrouwer te Kontich-Lint. Bouwen
huis te Mortsel. Baan Antwerpen-Mechelen ongeveer rechtover
het buitengoed van DE CATERS (Luithagen). 1834. Met plan.
Liet dit huis bouwen voor een ongelukkig persoon met groot
gezin. Dossier K 135 Bll31.

l3

CORLUY F.C., gemeente-ontvanger. Verbouwing voorgevel
huis te Boechout. Baan Lier-Antwerpen. 1882. Dossier N 202135.

CORNELIS-LEYSEN. Plaatsen ijzeren hek te Antwerpen,
Provinciestraat. 1869. Aanvraag ingediend door LECLEF.
Dossier N 166/97.
COUDRé Pierre Stanislas. Bouwen huis te Berlaar. Baan LierAarschot. 1876. Met plan voorgevel huis (2 exempl.) Dossier N

t82l5t.
CRAS

P.J. Verbouwing voorgevel huis te Mechelen, Antwerpse-

straat. 1835. Met plan. Dossier

K

135

N48.

CUYPERS-STEVENS Petrus Martinus, landbouwer.
Verbouwing voor- en zijgevel huis te Retie. Ba:ur RetieArendonk. 1886. Met plan. Dossier N 219l15.

De 15.007 dossiers zrjn ter uwer beschikking in het Rijksarchief
te Antwerpen. We hopen u met dit werk van dienst geweest te
zijn.

Schilders Marthe en Dora De Wilde-Kennivé, medewerksters
V.V.F.

t4

Familieqeschiedenis.
Een door genealogen soms vergeten bron voor
welgekomen aanvulling

en

anekdotes

van en

een

voor

kwartierstaten en of parantelen.

augustus 1989 verschenen er een reeks artikels in "De
Nieuwe Gazet" een artikelreeks die in het Fonds Oscar Van
Gheem werd teruggevonden en door de inhoud zo bijzonder is
dat wij dit U niet willen onthouden.

In

Deze zomer overleed ook de laatste oud-strijder van de Grote
Oorlog.

Kroniek van de Familie Raes uit de Zonstraat.
(om de audenticiteit niet te schaden. werden zowel de oude
spellingen als de fouten darenteqen gehandhaafd.l

Lropold Raes ("1855), hovenier en handelaar in
primeurartikelen, woonde in augustus 1914 met zijn vrouw
Maria Verswijver ("1861) en zljn zeyen kinderen in de
Zonnestraat

(nu

Zonnewijzerstraat)

in

Antwerpen.

Een

hardwerkend middenstandersgezin, zoals er veel waren.
Toen ranselde de oorlog de familie uiteen. Zoon lodewijk werd
gemobiliseerd in het fort van Steendonk. Hij was dertig.

Toen de Duitsers Antwerpen bedreigde, trok hU naar
Nederland, maar zodra hij vaststelde dat de Nederlanders de
Belgische soldaten intemeerden (o.m. om hun eigen neutraliteit
niet in gedrang te brengen), trok hij via Knokke per tram langs

l5

de kust en dan per trein naar Calais. Hij zoe er de hele oorlog
werken als infirmier.

Als een wtue Damiaan trotseerde hij er een hele ziekenboeg vol
tyfuslijders, die hij bij elk bombardement in rijen op de stoep
zette. Binnen was het te gevaarlijk, de ziekenzaal lag naast een
gasdepot.

De kinderen Frans, Alice, Gerardina en Joanna trokken in
eerste instantie naar Nederland. Vlissingen, Middelburg.
Vervolgens waagden zij, in het gezelschap van een vriend
Eugeen, de overtocht naar Engeland, waar

zij de hele

oorlog

bleven.

In 19l6

gebeurde wat geschieden moest, Eugeen trouwde met
Alice. Op het thuisfront bleven vader, moeder en twee kinderen
manmoedig het oorlogsspook trotseren. De Antwerpse cineast
Jos Jacobs, zoon van de jongste Raes-dochter vond het hele
familiearchief van die vier oorlogsjaren terug.

Het leven van een uiteengerukt gezin, sappig en kleunijk

verteld vanop locaties in Frankrijk, Engeland, Nederland en
(uiteraard) Antwerpen, en voorzien van een schat aan
historisch materiaal.

De lijvige volumes dagboeknotities, brieven en kaarten zijn
geïllustreerd met krantenknipsels, programmaboekjes, foto's en
andere documenten uit de vier bezettingsjaren.
Tijdens deze maand augustus, T5 jaar na het uibreken van de
eerste wereldoorlog, werpen wij met u een indiscrete blik in het
leven van enige Kleine Antwerpenaren in de Grote Oorlog.

l6

Het bombzrdement van Antwerpen.
Willesden Green, Dinsdag 6 Juli 1915,
brief van Frans Raes aan zijn broer Lodewijk.
Liefste Lodewijk,

Ziehier onze wederweerdigheden sinds ons vertrek uit
Antwerpen: Den avond voor het bombardement, 't is te zeggen
woensdag werd de burgewacht ontslagen. Snachtsom klokslag
12 uren begon ter verwondering van ieder het bombardement,
elk was in 't gedacht dat de Duitschers niet binnen konden en
de gazetten onder den drukkende arm der censuur hielpen er fel
toe om de menschen op een dwaalspoor te brengen en te
houden, alle mogelijke maatregelen werden genomen om het
vertrek van ministrielen en regeeringsbeambten te verstoppen.

Juist of de regeering had er belang bij de Belgen in België te
houden en nieuwsbladen die een gering hoeksken van den
waarheidsdekkende sluier oplichteden werden tijdelijk
geschorst. Ons Alice, Gerardina, Jeanne en Eugene waren
reeds besloten donderdags smorgends te vertrekken daar we
zoogezegd zeker waren dat het niet lang meer zou duren eer de
bochen binnen antwerpens wallen zouden komen.

Als ik 's avonds tehuis kwam nam ik ook het besluit van mede
te vertrekken alsook vader en moeder.

Dus

snachts

om 12 uren begon met Antwerpen te

bombardeeren. Bij de eerste slagen alleman het bed uit en de
kelder in, vader dacht, dat de Engelschen die ons ten laatste
toegekomen waren om den aftocht onzeÍ troepen te dekken
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waren zot geworden en in plaats van den vijand de stad zelve
schoten en ik had de grootste moeite der wereld om hem de
waarheid te doen inzien zoo ongelooflijk kwam het vader voor
dat er duitscher.s zoo dichtbij waren.

Dus we zaten en lagen in de kelder op de pattaten in ons
nachtgewaad ik met pardessus en de andere met beddendekens,
allen om ter meest met ontstelde zenuwen.

Veel is er gezegd over de kanonnen van 42 cm der duitschers
en ook dacht iedereen dat het met dit geschut wa.s dat zij onze
stad aan 't vemielen \ryaren maar aan 't geluid en de kracht der
ontploffing te oordelen waren het enkel l5 cm obussen, ik had
er te vele hooren ten beste geven aan de bochen om me nopens
dit punt tc bedriegen.

Dat er gedeeltelijk 22 cm obussen vielen wil ik gereedelijk
aannemen maar dat zal ook al, al zijn. Een toeval kwamen me
nog in mijne meening versterken. Om 2 uresnachts werd er
gebeld, vaderr ging opendoen denkende dat het Eugene was en
een soldaat en een burger kwamen vragen om te schuilen, de
burger had verschillende bomstukken opgeraapt waartussen
zeer groote, bijna geheel het achterste deel eener, welnu aan de
ronding die bij alle stukken hetzelfde was kon ik gemakkelijk
het kaliber opmaken, en het is ook tegen alle logiek in van met
42 cm de huizen der stad te bombarderen, dat ze die gebruiken
om forten te vemielen alright maar voor bangmakerijk
gedurende de nacht zijn die allerszinds te kostelijk en te
ondoelmatig of beter, evengoed met kleinere te vervangen.

Dus het bombardement was aan gang ik stopte algauw alle de
keldergaten zo goed mogelijk dicht met wat ik onder handen
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kon krijgen, niet om te beletten dat eene bom binnen kwam
maar het was mogelijk dat eene bom in de straat ontploffende
hare doodelijke splinters binnen liet komen, die zouden door
bovenbedoelde bewerking nu geene vrije toegang hebben of
zelf belet zijn binnen te dringen, zoodoende het kwetsens of
levengevaar verminderd.

De meeste der bommen schenen zeer dicht bij ons huis te
ontploffen en werkelijk als we smorgends buiten kwamen
zagenwe de vernieling en naderhand hoorden we dat doktor de

Landsheere's huis in de rug getroffen was, ook het klooster in

de St.-Jozefstraat en Vlemincksveld en lamorinierestraat en
Werkstraat enz. In laatste straat zijn er huizen totaal vernield.
Om vier ure smorgens, ik was ten langen Iaatste in slaap
gevallen, waren we allen op en we maakten ons reisveerdig
maar tot onze groote teleurstelling wilde vader niet mee gaan,
als het niet erger wordt als dat zegde hij kunnen we gerust
blijven, hij wilde van zijn huis niet scheiden en dat maakte dat
moeder ook niet mee ging, dus we konden alleen optrekken,

om zeven ure namen we afscheid en we lieten moeder en vader
en mijnheer van boven achter, de laatste verkeerde als in een
panischen schrik en vloekte op de regeering om haar
onmenschelijke misleiding der burgers, hij trok zijne kepi van
de burgerwacht aan stukken en vroeg aan moeder van ze te
verbranden enz. Hij schikte naar Vrankrijk te trekken waar hij
nu is ook

Naar Vlissingen

Dus we gingen en gedurig aan vielen de ballen we waagden
ons zo weinig mogelijk in de vlakke straat en hielden altoos
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den kant der huizen we mijden ook de straten die gericht waren

naar de ooruaak onzeÍ onheilen. Eens voorbij Vlemeinckxveld
was alle gevaar geweken verder reikte het geschut niet. Na een
uur gaans met onze zwaÍe pakken tie telkens losschoten en die
ik dan toebond met koorden van garden civique képis die ik in
de straten vond bereikten wij de werf. Hoevele menschen zich
daar reeds verdrongen is met geene pen te beschrijven ze
stonden tot den halve de korenmarkt en opgepakt lijk haringen
in een ben, danna eenige zijstraten doorkruist te hebben konden
wij aan de booten geraken waar voor de gelegenheid zeer
hooge prijzen gevraagd werden om naar Vlissingcn te gaan.25
fr en20 fr per persoon, we vonden er ten laatste eenen aan 15 fr
na zeer lang dringen en aanhouden geraakt we erop. S'avonds
om 5 ure kwame we te Vlissingen aan en we waren om tien ure
vertrokken
Geheel dit tijdverloop aan de kaaie is nog gevuld met eene
menigte omstandigheden die moeilijk zijn om alle op papier te
brengen, het zou in plaats van een brief een boek worden.

In Vlissingen werd ons gezegd dat er

geen enkel logement
meer beschikbaar was en we niet anders konden doen dan naar
Middelburg gaan, rap de tram op waar we s 'avonds het geluk
hadden door tusschenkomst van 't comiteit aldaar goed logist
aan zeeÍ goeden prijs te vinden, nu dat weet ge wel want ge
hebt er geweest. Eugene ging alla dagen naar Vlissingen om
zoo spoedig mogelijk een boot voor Engeland te vinden daar
we niet heelemaal wilden uitgekleed wordenen ook het was het
doel onzer reis, terwijl ik ging naar de bank in de fil staan om
geld uit te wisselen

Het beste voedsel dat we genuttigd hebben sinds ons vertrek
was in Middelburg en dat strekt ten eere van onze hollanders

20

dat ze van de keuken iets meer afweten dan onze lange
gebuurgenooten de Engelschen. Dan hadden we de venassing
u te ontmoeten en dan geruimen tijd niets meer der onzen.

En naar Engeland

Na een lStal dagen in Middelburg gewoond te hebben staken
we de Noordzee over en we landen aan in Tilbury. Daar
nieuwe teleurstelling, we mochten niet uit de statie en er was
daar geen logement te krijgen zegde de statieoverste en ook we
moesten den trein nemen naar London dus weer al een heel
deel geld uitgeven, dus we namen den trein en als we er fijn in
waren werden er nog een reesel waggons aangehaakt en de
anderen konden voorniet mee, het was elf ure s'avonds als we
daar aankwamen, ditmaal was er bezorgdheid vanwege het

comiteit, de juffers kregen een tas warm drinken en een
sandwich men gaf ons het adres van 't comiteit waar we
s'anderdaags s'morgens moesten henen komen, ze gaven ons
een adres voor een niet te duur logement en zegden ons dat we

een voituur moesten nemen om tot daar te gaan, deden

ze

komen en op weg weeral.

Of het met opzet gebeurde of onwillens dat weten we niet,
maar de koetsier bracht ons naar een verkeerd adres. De
onkosten van de rit was 2 sh 6 pence. De waard van het hotel
wilde ons stroopen en vroeg voor enkel I nacht slapen 15
shillings maar als we daarop zijn huis verlieten bracht hij het
op 12 sh met braekfast. Des anderen daags trokken we naar het
comiteit waar men ons eene kaart gaf waar we mede kosteloos
kosteloos konden blijven.De eerste dagen gingen we
smorgends naar het comiteit om geplaceerd te worden
voorgoed want het was slechts tijdelijk in dit hotel,
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'snamiddags gingen we de merkwaardigheden van London
afzien en ook naar werk zoeken, na eene week had ik werk
gevonden in een groot magazijn van zeer slecht werk en ik
moest 's zaterdags komen werken.

Ik ging, maar

stond niet weinig te zien, er werd nog slechter
werk gemaakt dan het slechtste in Antwerpen en men zou mij I
sh 6 pence per dag betalen, het was mannenwerk.
Zondags kwam er bericht dat we allen moesten op het comiteit
komen smaandags, da er eene plaats voor ons was, we gingen

er

heen,

ik ging niet naar mUn werk en liet

eene

verontschuldiging dragen, men deed ons dinsdag terug komen
dan weer 'S Woensdags en we werden geplaceerd in
Dullingham, in ons armzalig cottage. Dan begint er een tijd van
stil rustig landelijk leven en zelfs tevedenheid, hadde het niet
geweest dat het zoo ruimen tijd geduurde had voor we nieuws
van vader, moeder en van u hadden, maar zoodra we wisten dat
alles alright was begon de lol. Allen goed gezond en welvarend
en hopen van u hetzelfde vele kussen van ons allen.
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Alias namen deel V
Hugo Lambrechts-Augustijns.

RAA, OGA Ranst, register II-7, Chijsboek vanden Hove

van

Strijpen Jan Segers diemen heet van Gheele.

RAA, OGA Stabroek, register 114, wettelijke verkopingen
12.9.1614: Cornelis Pieterss Coeck bekent 48 gld schuldich te
sijn aen Jan Janss van Eyck alias van Turnhout, over coop van
een swert hencxveulen met een witte steerte, I jaer oudt.

RAA, OGA Stabroek, register 75, goedenissen 1567-1597
folT v" 14.5.1568 (zie ook f"24 ro): Comelis Peeterss alias
brouwer verkoopt aan Adriaen Rommens in naam van zijn
schoonmoeder Geertruyr Han de helft van een stede, in het

I G.
fl85 vo 16.10.1572: Jan Bertels alias Verheulen kopt
geheel

stede in

de Heerbrandt.

fll40 r" 21.3.1567: Cornelise

Pieterss alias Marissens.

Pl53 r"/v" 26.3.1577: Lambrecht Janssen alias Loop.
P2l9 v" 8.6.1580: Michiel Pieterss alias Mouwe.
RAA, Stabroek, rcgister 76
f8 ro 12.6.1597: Joachim Adriaenssen alias Bossart vercocht
thebben aen Marcelis Peeterss moelder tegenwoirdelijck tot
Hoboken een erfrente 4 car. Gld, veronderpandt op eene stede
8 G alhier inden Zuythoeck.
f25 v" 29.1.1598: Jan van Cleve alias van Ronsse.
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P47 ro: Peeter Lambrechts aenleggere tegen Jan van Ronsse
verweerdere, over het betalen van landpacht (zie ook f'53 ro)
P223 ro 24.7.1602: Jan Simonss van Immerseele x Janneken
zljn huisvrouw verkopen Jans Peeterss alias Wijtens de
hofstede in de Middelhoeck.
P322 ro 9.3.1606: Comelia Michielsen alias Mouwe
P348 r" 27.12.1606: Janss van Eeckele x + Comelie Janssen
daer moeder aff was Lisken huysvr. Jans Janssens alias Cuyper
Jan cleermaker alhier wijlen.
f"351 r" 31.12.1599: Guilliame Peeters diemen noempt Muliers
en Bartholomeus Peeters diemen noempt Muliers

RAA, Stabroek, register I l3:
Jan Stuyck alias de Heere, rekening H. Geest 23.6.1616
Register 142, tweede boekje:
anno l6l9: Willem Geertssen alias Rouven.

Register 145:
Achtergelaten wezen van Jan van Ronse alias Cleve, die
allerhande goederen zullen verkopen, 1614.
Register I76:
18.2.1630: Adraen Janss alias boerenschoen.
2.3.1630: Anthony Comelissen alias Neelooms.
5.6.1630: Willem Nouts alias Visch, landman wonende te
Merksem.
28.1.1641:. Heyndrick Janss voor hem zelf, jan maicx alias
Musquets x Elisabeth Janss, Comelis Merten Specx x
Margriete Janss samen voor 317, Jan Huybrechts mulder x
Martijnken Janssen voor hem zelf en voor Marten Jan Gijbels x
Catalijne Janssen samen voor 217, verkopen voor 850 gld, 517
delen in 6 3/c G weiland aan Cornelis Peeter Symons
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21.3.1641: Janneken Janss de Beir alias Baenders verkoopt
stede "de molensteenen" gelegen te Stabroek " indien hoogen
opstal ende middelhoeck" competerende Laureys Michielssen
van Dale, onverdeeld met zijn kind verwekt bij Margriete
Erasmus Cornelis dochter.

Register 220, processen:
1617: Mathijs Diercx, vulgo genaemt Keteler.

RAA, N 3353
4.12.1690: Compareerde Adriaen Soeten, 43 jaar, schepen van
het Markiezaat van Westerlo, ten verzoeke van Jan Siongens,
schepen van Morkhoven, daÍ 2 maanden geleden aan de kapel
vanZoerle Peeter Peeters alias Naenkens Peerken beweerde dat
jan siongens een valse eed zou gedaan hebben. Getuigen bij de
akte waren Merten Soeten en Jan Gocvaerts.
Een andere akte van 6.9.1690 handelt ook over deze valse eed.
Daarin werden genoemd: Jan Siongens Peeterssone en Peeter
Peeters Hendricksone.

RAA, N 2471, nots Van der Veken, 1694
Jan venden Cloot alias Sels.
Stadsarchief Herentals, register 223, schout en gerecht
Verklaring op 2l april 1535

"Merten vanden Bossche verclaert dat hij als dienaer van
Willem inden Kemel heeft gevonden eenen ouden muer staende
buyten den nieuwe die Willem nu gemetst heeft..." In de
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tweede verklaring komt Peeter vanden Bossche, broer van
Merten, aan het woord over het probleem van de muur.
Willem wordt nog genoemd"Wíllem de Veekene
alias inden Kemel" en de oude muur is "vande huyse geheeten
den Kemel".
We vragen ons af of er een relatie is met de bekende
molenaarsfamilie Kemels uit Noorderwijk. Voor notaris Jan
vander Veken te Herentals compareerl op 23 april 1686 bakker
Peeter van Dijck Adraenssone op verzoek van Vy'outer Kemels,
"molder vanden molen genaemt vulgo den Stadtsmolen nu
competerende den Heere van Noorderwijck Bestaen alhier
ontrent den bijvange deser stadt Hooghe Poorte." (l)
Een toemmatje: RAA,

N

2529, nots. Joannes van Ostaeyen,

Hoogstraten
1.6.1684: Elisabeth Nuyts x + Peeter van Buyten, hoogstraten,
oud 55 J., rekwistie van Melchior Peeter de Cuyper, wonende
te Loenhout, die 12 à 13 j. geleden bij haar inwoonde als
'kuiper' en brouwersknecht, en haar trouw heeft gediend
zonder fouten.

Voetnoot:
l- RAA, N 2472, notariaat vander Veken, Herentals
Over de familie kemels is nog meer te lezen in:
I De watermolen van Tielen en zijn molenaars, 1620-1981,
Adolf Verdegem, Heemkundige kring Kasterlee, Lichtaart,
Tielen 1987, blz. 26-32; Lambert Kemels.
I Molenaars op de molen van Beerse , l7e en l8de eeuw,
HLA, jaarboek 1996 van de heemkundige Kring "De
VI ierbes", blz. 20 | -2O9
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Yraagbaak
Vele van onze leden hebben internet en E-mail. Dus via dit
medium zoeken zij de ontbrekende bouwstukken voor hun
hobby (soms passie), maar er zijn nog steeds veel die deze
elektronische weg nog niet gebruiken.
Daarom willen wij starten met een nieuwe rubriek die niet in
concurrentie wil treden met "vraag en antwoord" uit de
Vlaamse Stam, maar aanvullend hieraan en enkel beprekend tot
het verspreidingsgebied van de "Antwerpse Genealoog".
Leden welke hiervan gebruik willen maken kunnen hun vraag
opsturen naar de redactie van de "Antwerpse Genealoog" zie
adres achteraan in het boekje of de vraag achterlaten op het
VVF-Centrum in de Van Heybeeckstraat ter attentie van
Patrick Cleiren - redactie Vlaamse Genealoog.
Uw vraag en indien hier een antwoord op komt zal dit in het
eerstvolgende boekje verschijnen.
Indien men een antwoord weet op een van de vragen, kan men
dezelfde weg gebruiken om dit bekend te maken, en wij laten
dit verschijnen in de volgende uitgave.

Vragen.
Vraag 001. Dijckmans.

Karel Swolfs is op zoek naar de voorouders localiseren van
Ludovica Henrica Dijckmans, zij is geboren te Kontich op 06
oktoberl8Tl.

Vraag 002. Lodewijckx.
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Karel Swolfs is op zoek naar de voorouders van Carolus
Lodewijckx, geboren te Olmen op 30 oktoberlS7l en te
Lommel overleden op 12 of l4januari 1950.
Vraag 003. lccoq.
Charlie Claes is op zoek naar de voorouders van Carolus
Joannes Lecoq, geboren te Mol (Postel) op 29 september 1800
en overleden te Lommel op 2 mei 1885. HU was gehuwd te
Lommel op 15 oktober 1823 met Maria Joanna Lucas gedoopt
te Lommel op 25 augustus 1799 en te overleden te Lommel op
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december 1864.

Vraag 004. Verheyden.
Kan iemand Els Verheyden enige

info geven over Notaris
geadmittert
Puurs. Hij \ryas ook
tot
Adrianus Verheyden,
aangesteld door de raad van Brabant vanaf I augustus 1708.
Tevens was hij ook griffier te Oppuers rond die tijd.
Vraag 005. Van Broeckhoven.
Jaak Vande Wouwer zoek informatie van Cornelia Wilhelmi
Van Broeckhoven geboren te Kalmthout op 05 april 1740 en is
gehuwd met Petrus Johannes Van De Vy'ouwer. En zij hadden
een zoon Wilhelmus gedoopt te Vy'uustwezcl op 14 maart 1766.

Vraag 006. Van Langenhove.
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uit Kalmthout is reeds gelange tijd bezig
met het onderzoek naar de familienaam Van Langenhove en
doet gezinsreconstructies over gans België. Graag had hU
geweten of er in andere bestanden nog Van Langenhove zich
John Van Langenhove

bevinden.

Vraag 007. Castelré.
Ann Croymans weet niet waar ze Castelré moet zoeken.

Vraag 008. Volkaerts of Volckaerts.

Michel Equeter zoek inlichtingen betreffende de familie
Franciscus Volckaerts x Gommera Van Dijck van wie Joanna
Volckaerts te St. Katelijke Waver geboren is rond 1735.

Vraag 009 Verresen.

Jos Simons zoek inlichtingen betreffende de familie Petrus
Michael Verresen x Maria Joannis lrnaerts , gehuwd op
23.11.1745 te Brecht. Uit dit huwelijk Anna 24.04.1746,

Elisabeth 23.09.1749, Joannes 14.10.1751,

Jacobus

28.01.1755, Leonardus 14.07.1757, Franciscus 18.06.1760,
allen te Brecht.

Vraag 010 Claessens.
Frans Drossaert zoekt inlichtingen over Jacobus Claessens x
Anna Isabella Lenaerts gehuwd op 18.09.1766 te Berendrecht.
Uit dit huwelijk Comelius Claessens geboren te Berendrecht op
22.09.1761.
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Vraag 011 Denis.
Rudy Van De Velde zoekt de voorouders van Gerardus Denis x
Isabella Feyen. Uit dit huwelijk te Ekeren, Anna Catharina 14.12.1757, Petrus Josephus - 25.12.1760, Joanna Catharina O2.Ol .17 65, Maria Catharina - 05.04. I 769 en Joannes Josephus
- 20.06.1773.
Vraag 012 Eyckmans.
Lea Simons zoekt meer gegevens van de ouders van Joannes
Eyckmans, gedoopt te Rumst op 05.08.1610 te Rumst, zoon
van Comelius Eyckmans en Anna Van Couwelaer, gehuwd
met Barbara De Bruyn.

Vraag 013 Cleiren.

Leon Cleiren zoekt de voorouders van Dominicus Cleiren,
gedoopt op 15.09.1721 te Putte (Noord Brabant), zoon van
vermoedelijk Domincus Johannes Cleiren en Maria
Adriaenssen.

Antwoorden.
Antwoord op vraag 007. Castelré.
I Castelré is een gehucht van Baarle Nassau. Als je de
landkaart van Belgie bekijkt ligt het tussen de middelste bult
en de rechtse. Mensen geboren in Castelré vindt je terug in
de parochieregisters van Baarle-Nassau, Wortel of
Minderhout.
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1. Stel zelf uw genealogisch naslagwerk samen !
Deze recks wordt samengesteld uit diverse gencalogischc bronbewcrkingen, welke door
genealogcn zecr gegeerd worden. Gestart werd met cen rccks volkstellingen uit de
provincie Antwcrpen.

U kiest zelf welke werken U wilt bestellen aan de hand van de
opgegeven referentie, en bepaalt zelf de portkosten met volgende
gegevens:
l0 blz.:
32,tot
tot 200 blz.
58,30 blt.:
36,80.mecr dan 200 blz.:
tot

l.ot

50 blz.:

50,-

Om de kostprijs zo laag mogelijk te houdcn, worden deze werken u losbladig op A4formaat aangcbodcn. U kunt dan zelf beslissen op welke manier u deze volkstellingen wilt
bewaren

(*

:

is rccds ingebondcn, onderstreept
VT-

Auslcrwcel: zie Lillo-Austerweel

vT-23
YT-12
VT-25
VT-13
VT-09
VT-26

2E
VT-06
VT-l I
VT-05
VT-32
VT-33
VT- 8
VT-z'l
VT-39
VT-29
V1-0tl
V1'-02
VT-3-5
VT

I
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Pulle 1796

( 16

blz.)

Daarlc-llcíog 1693 (8 blz.)
Baarlc-llerlogl796(36blz.)

0.-50(20,-) VT-21 Ranst 1796 ( 18 blz.)
2.47<lU).-\ VT- I I Tongerloo I 709 (25 blz.)

llcrchcm 1693 ( l2 blz.)

0.75

llcrchcrnlT96(54blz.)
llerendrccht l'196 (29 blz.)
Bouchout 1672-1691-170.5-1754
(60 blz.)

VT-34
VT-24
VT-22
VT-04

: NIEUW)

BorgerhoutlT96(20blz)
Borgcrhout - Deurne 1693 ( l6 bl?-.)
Borsbcek 1693-1796(l6blz.)

Rouwell?96(l0blz.)
Deume : zie Borgerhout-Deume
Ede8em 1693 (26 blz.)
Ekeren 179ó (95 blz.)
Emblcm 1756 (25 blz.)

Halle,Kempen l?96 ( l8 blz.)
Herenthout1196(64blz.\
Keerbergen 1796 (60 blz.)
Merkscm I 796 (3E blz.)
Monscl I 709 en 1795 ( I I blz.)
Mortscl lt08 (56 blz.)

Nicl

1795 (z!6blz.)

Noordcrwijk lE30 (49 blz-.)
Ocvcl l69l-1709-1754(28blz.)
Olcn ( l7 blz.)

(30.-) VT-3E Tongcrloo 1796 (25 blz.\
3.15(115.-)VT-lóTumhoutl'196(256b12.\a
l.6l(65,-) TRlT54Turnhout 1754(95blz.)*
VT-37 Vrcmde l'196 (12 blz.\
1.60(145,-) V'f-36Weslerloo l'196(27blz.)
1.50(60,-) VT-01 Westnralle l'196(26blz.)
l.6l(65,-) v'l:S0Wijnegem t'196(2Oblt.)
l(40,-) VT-2OWilrijk 1796(29blz.l
0.62(25,) V'l:lTWuustwezell693(28blz.)
VT-15Wuustwezel lEl5(56blz.)
l.E5(75.-) VT-14Zandhoven l'796(32blz.\
4.70(190,- V-I-40Zandhovcn 188{)(87blz.)
1.73(70,-) VT-41 Zandhovcn 1890(47blz.)
l.ll(45,-) V-f-03Zoerle-Parwijs 1693-1754(21 blz.)
3.71(150,-) VT-OTZoersel 1796(28blz.\

l. I I (45,-)
l.6l (65,-)
1.36 (55,-)
1.50 (60,-)
12.40(500,-)

6.45(2ó0,-)
I (40,-)

l.6l(65,-)
1.36 (55,-)

l.5O(ó0,-)
l.E5 (75,-)
1.85(?5,-)
3.71(150,-)
2.73(110,-)
4.46(lEO,-)
2.35(95,-)

l.ll(45,-)
l.ól(65,-)

4 ( r 60,-)
2.48 ( l 00,-)

r(40.-)

3.47 (t4O,-)
2.21 (9O,-l
2.73( l l 0,-)
r.ó r(65.-)

r.24(50,-)
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r.698 BLADZTJDDN CENEALOCISCITE,
BEWERKTNGEN

2. Overiqe bewerkingen

Euro

Bef

30.99(+2.98)

1.250(+120)

3.97(+1.44)

160(+5{t)

Bclgische emigranten naar Amcrika
- de Venesoenrapportcn

1903-1904

Emigranten naar Amcrika
24.79(+2.9E) 1.000(+120)
Bcwcrkte parochicregistcr Borgcrhout O.L.Vrouw tcr Snccuw
- decl I : huwclijkcn ltl36-1885 PR-01
3.47(+0.89) 140 (+36)
- dccl2: huwclijkcn ltt86-1925 PR-02
4.21(+1.44) r70(+5t)

-

deel3: huwelijkcn 1926-1967 PR-03

Bcwcrktc parochicrcgistcr Ekcren, St. I-ambcrtus
Gezinsamenstclling 1792-1820
Grafschriftcn Gierle XVIc-XIXc eeuw

Grafschriften Schelle Xve-XVIIIe

Jubileumuitgave

ccuw

Molenboek Zoersel decl 3: lt32-1840
Stambock Vlaanderen II
Vadcmccum Latijns-Ncdcrlands Vcrnicuwd

21.07(+2.98) t50(+120)
1.24(+1.24) 50(+50)
1.24(+1.24) 50(+50)
2,48(+1.44) 100(+5t)

2.48(+1.44)
3.47(+0.89)

100(+58)
f 40(+36)

Vormingsavond
Icclcre 3e wocnsdaq van de maand staat clc <ieur van cle af«leling van 19 u tot22u3O voor u opcn in
het Centrum voor Familiekundc, Van Hcybceckstraat3 teZlTO Merkscm.
Gans de bibliotheek van het Nationalc VVF-centrum staat ter uwer beschikking, evenals microl'ilms,

doodsbrieven, bidprentjes, kiezerslijstcn, kwartierstaten, ...
Onzc medewerkcrs maken u dan graag wegwijs in ons Centrum en de genealogie, en zorgcn ervoor
dat u dc nodigc bronnen kan inkijken.
Indicn u nict weet waar te zoeken, kan dc Eurcka-databank u vcrtellen in welke bron uw
familienaam voorkomt. Deze databank kan u trouwens ook schriftelijk consulteren, door een brieÍle
naar Eric Moury, St-Goriksplein I bus 5 te 2650 Edegem te schrijven.Hierin vermeldt u de gezochtc
familienaam en eventuccl de gemcente, en voegt u 3 postzegels van 17,- per naam bij.
Tijdens deze avond kan ook hct gencalogisch computerprogramma Haza-Data bekeken en
besproken worden. Met algemene vragcn over de computcr kan u bij ons ook tcrccht.
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