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Editoriaal.
Voor het eerst in de geschiedenis van de Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde is er een afdeling met meer dan 1.000 aangesloten leden. Wij zijn bijzonder verheugd dat de afdeling Antwerpen deze
primeur te beurt valt. Van deze gelegenheid zouden wij graag gebruik maken om onze leden eens in de bloemetjes zetten.
Vanzelfsprekend heeft ieder van u op of andere manier opzoekingen
gedaan in verband met zijn/haar familiegeschiedenis, daarom bent u
tenslotte lid geworden. Heel waarschijnlijk hebt u daarna de gevonden gegevens, hoe veel of hoe weinig ook, op de een of andere manier gerangschikt en overzichtelijk gemaakt,
voor uzelf en/of voor uw familieleden. Het
lijkt ons een interessant uitgangspunt om deze
visuele voorstelling van die genealogische gegevens, voor iedereen verschillend, eens met
elkaar te vergelijken.
Ergens in het voorjaar, datum onderling af te
spreken, zouden we op een gezamenlijke tentoonstelling
ieder van u de kans willen bieden om aan al onze medeleden
te laten zien wat u in de loop der jaren met uw familiegegevens zoal
hebt verwezenlijkt. Velen onder u hebben ze allicht in brochure- of
boekvorm gegoten, al dan niet ter gelegenheid van een familiefeest.
U heeft misschien een mooi overzicht gemaakt om aan de muur te
hangen. Of u bent creatief bezig geweest op de computer, al dan niet
met een specifiek genealogisch programma, al dan niet met een eigen
website. Ook handschriftelijke verwerkingen of steekkaartensystemen zijn allemaal welkom. En zeker ook alle tussenstadia van de
gegevensverwerking, die uiteindelijk hebben geleid (of nog zullen
leiden) tot een presenteerbaar resultaat. Zoals u verder zal lezen
komen wij, om een en ander eens samen te bekijken, met alle geïnteresseerden een eerste keer samen op donderdag 9 december.
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Door die verschillende manieren van verwerking eens naast elkaar te
leggen kunnen we elkaar allicht op nieuwe ideeën brengen, interessante tips geven en krijgen. Ook beginners in de materie zullen ongetwijfeld veel inspiratie kunnen opdoen. Door deze tentoonstelling
ook open te stellen voor niet-leden kunnen we tenslotte nog hopen
dat ze bij sommigen stimulerend zal kunnen werken om ook toe te
treden tot onze vereniging en ons ledenaantal nog te verhogen.
Wat natuurlijk niet betekent dat we enkel oog zouden hebben voor
kwantiteit. Uiteindelijk kan het gestegen ledenaantal immers enkel
een gevolg zijn van de kwaliteit van onze aangeboden diensten, zowel op nationaal als op regionaal vlak: de voordrachten, cursussen,
tijdschriften en activiteiten aangeboden door VVF-Nationaal, het nationale VVF-Centrum en onze eigen regionale afdeling. Wij blijven
daarom ijveren om die kwaliteit hoog te houden. Zoals u kan zien
wanneer u dit nummer doorneemt, bruist onze afdeling van activiteit:
we hebben weer enkele geslaagde voordrachten en een geleid archiefbezoek achter de rug, we hebben enkele oudere publicaties een
facelift gegeven, na jaren werk stellen we enkele waardevolle oude
documenten in bewerkte vorm ter beschikking op CD-Rom's en de
eerstvolgende maanden bieden we je zowel een aantal nieuwe boeiende lezingen aan als een introductiecursus in paleografie, terwijl we
ondertussen volop bezig zijn met een aantal nieuwe publicaties en
onze medewerkers geregeld naar andere evenementen blijven trekken om onze vereniging daar kenbaar te maken.
En dan is er uiteraard nog dit tijdschrift zelf, waarin we eens te meer
een aantal interessante bijdragen hebben opgenomen van zeer uiteenlopende aard: diverse bewerkte bronnen, naamkunde, nieuw ontdekte
archieven, een heemkundige kring, DNA-onderzoeken en genealogie, … en vanzelfsprekend ook nog informatie over onze eigen publicaties en activiteiten, met een overzichtelijke agenda als toetje.
Om een bekende oude commerciële slogan te parafraseren: 1.000 leden, dat moet je verdienen ! Wij werken er elke dag aan.
Martin Braem
Voorzitter
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BEROEPSNAAM ALS FAMILIENAAM
In de uiteenzettingen over de familienamen leerden we dat het beroep van iemand aanleiding kon geven tot de vorming van een vaste
familienaam. Oude rekeningen zijn een interessante bron om dit verschijnsel na te gaan. Uiteraard blijven al de nakomelingen niet
steeds hetzelfde beroep uitoefenen als hun stamvader die voor de
naamgeving heeft gezorgd. Uit de boekhouding van het SintElisabethgasthuis van Antwerpen (die we kunnen consulteren vanaf
het jaar 1426) halen we eerst dit klein overzicht1 :
- Peter de cuyper, van reepen ende cuypen te binden… 12 sch. 4 d. gr.
- Rombaut de slootmaker, van altehande sloten te verstellen ende nye
slotele te makene ende van nyen keerspijpe die hi gemaect heeft …
6 sch. 3 d. gr.
- Claes den sadelmaker, van zadel, thoeme, bindzeele ende laengien
bynnen desen jare … 10 sch. gr.
- Heynrich den schoenmaker, schoenen…2 lb. 9 sch. 10 d. gr.
- Heyne den ketelare, van oude potten, ketelen en ander oude dinc te
lappen ende te vermaken ... 14 gr. 2
De smid vormt hier een uitzondering: Peter Bolkerijck, den smit.
Aangezien veel te bewaren eetwaren gepekeld werden, was de rekening van het zout aan de hoge kant :
- Danckaert de soutman, van soute gehaelt aldaer dat bynnen dyen
jare georbert en hem gegeven … 2 lb. 3 sch. 6 d. gr.3
- Francen den waghenmaker, van altehande gezet dat de molenkerre,
de stortkerren ende den waghenen toebehoert te makene ende te
vermakene, beloopt tsamen … 13 sch. 10 d. gr.4
1

De voorkomende munteenheden zijn ponden Vlaams (lb.), schellingen
(sch.) en denieren (d.) groot (gr.)
2
Archief St.-Elisabeth, EG r1, 16 aug. 1426 tot 16 aug. 1427, f° 9 r°
3
EG r1, 16 aug. 1428 tot 16 aug. 1429, f° 8 r°
4
EG r1, 16 aug. 1432 tot 16 aug. 1433, f° 8 r°
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In het volgende register (EG r2) komen we de beroepsverwijzing ook
tegen, maar we mogen niet zomaar besluiten dat een persoon met een
andere voornaam in familierelatie staat met de hiervoor vernoemde
personen. Zij oefenden nog wel het beroep uit waarnaar hun naam
verwijst: Willem die cuyper, Willem den wagenmaker, Jan die sadelmaker, Heyn die gareelmaker en Jacop die sloetmaker.5
Een generatie later, bijv. in 1453-1454, beginnen we een verschuiving waar te nemen:
- vercocht bi Zegher die molenaer, backer tantwerpen, 169 veertelen
rogs.6
In de rekeningen van 1538 wordt het verschil al duidelijk7:
Jannen die smit … ende meer andere backers.
In 1550 vinden we :
- Fransois die stropere, cuyppere, van eenen stedeken gelegen tot
Mercxem ... 12 ½ gr8.
- Betaelt Hugo die molenaer, vleeschouwer, van 10 gemeten waterlants geleghen ontrent Oustrueel9.
Deze rekeningen van het Sint-Elisabethgasthuis te Antwerpen vormen een interessante bron voor naamkundigen en genealogen.
Hugo Lambrechts-Augustijns

5

EG r2, 1447-1448, f° 11 v°
EG r2, 1453-1454, f° 8 r°
7
1538, f° 8 v°
8
1550 f° 6 r°
9
1550 f° 24 r° (Hugo de molenaar werd ook vermeld voor de huur van de
10 gemeten in 1538 f° 16 v°, in 1540 f° 15 v°, in 1541, f° 18 v°)
6
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Heemkunde en
Genealogie

Heemkundige Kring
"Het Speelhof"
(Boechout-Vremde)

"Kom maar eerst bij mij thuis langs, dan kunnen we daarna samen
naar het lokaal van de heemkundige kring rijden" had mijn gesprekspartner François Haverals gezegd bij het maken van onze afspraak
voor een kennismaking met "Het Speelhof". Hij stelt dat voor omdat
het lokaal moeilijk te vinden is, dacht ik toen nog. Ondertussen weet
ik beter. Want François wilde mij eerst laten zien welke schat aan
heemkundige en genealogische gegevens er bij hem thuis aanwezig
zijn. Toen ik zijn bureel betrad kwam ik terecht in een ruimte waar
alle muren tot aan het plafond toe gevuld waren met rekken en kasten
die uitpuilden van dozen, mappen, kaften, fichenbakken, landkaarten,
stratenplannen, foto’s e.d. Daartussenin had hij nog een beetje plaats
kunnen vrijhouden voor enkele PC’s, ook al barstensvol heemkundige gegevens.
Het werd mij snel duidelijk dat ik hier niet kwam kennismaken met
een heemkundige kring waarvan een uitgebreid bestuur de vele taken
verdeelt, maar met een zeer gedreven man die vrijwel al zijn vrije
tijd in zijn kring steekt, gesteund door een zeer kleine kern medewerkers. François was er al bij in 1983 toen de kring gesticht werd,
met als werkgebied de gemeenten Boechout en Vremde. Na het
plotse overlijden van de eerste voorzitter Dirk Mortelmans in 1991 is
François hem opgevolgd en hij vervult die functie nog steeds. Alhoewel beide gemeenten sinds de grote gemeentelijke fusies in 1976
één administratieve eenheid uitmaken zijn het in de geesten van de
mensen eigenlijk nog altijd twee aparte entiteiten gebleven, zo vertelt
François mij. Toch probeert de kring in zijn werking en publicaties
de beide deelgemeenten te geven waar ze recht op hebben.
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Voor het driemaandelijks tijdschrift "Het Speelhof" kan gerekend
worden op voldoende medewerkers die de klassieke heemkundige
onderwerpen behandelen, ondertussen toch ook al 20 jaar lang. Sinds
1994 slaagt men er in om daarnaast elk jaar ook nog een heus jaarboek uit te brengen, waarin bepaalde thema's veel grondiger uitgewerkt worden. We merken op dat in beide publicatievormen geregeld ook genealogische onderwerpen aan bod komen.
Dat met name François ook door de genealogische microbe gebeten
is heeft hij o.m. bewezen door zijn medewerking in het Nationaal
VVF-Centrum en aan ons eigen tijdschrift. Maar ook door enkele
uitgaven die het de familiekundigen met Boechoutse roots makkelijker moet maken om in moeilijker toegankelijke bronnen hun weg te
vinden. Zo indexeerde hij bijvoorbeeld zowel de Weeskamer van
Boechout (1637-1796) als de Staten van Goed (1639-1797).
Van de meer geraadpleegde en vlotter bruikbare bronnen als parochieregisters en burgerlijke stand heeft de kring alle gegevens ter beschikking, zowel via microfilm als via ingebonden kopies. Wie in de
buurt woont hoeft dus niet perse naar het Rijksarchief en kan bij hen
terecht voor :
Boechout
Vremde
geboorten sinds
1617
1609
huwelijken sinds
1683
1608
overlijdens sinds
1617
1616
De meeste bronnen zijn daarenboven al bewerkt door R. Van der
Steen (+) en Wilfried Taeymans, de Boechoutse bronnen tot 1797 en
de Vremdse zelfs tot 1949. De Vremdse schepenakten vanaf 1688
worden momenteel bewerkt door François zelf en door medelid Jos
Smits. Af en toe verschijnen er ook kleinere bewerkingen van originele bronnen in hun tijdschrift, zoals bv. de haardtelling van 1600 in
Vremde of de volkstelling van 1796.
In de praktijk worden mensen die genealogische getinte vragen hebben over Boechout of Vremde doorgaans geholpen na opzoekingen
door François of een van de andere bestuursleden. Het gebeurt
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zelden dat de vraagstellers zelf opzoekingen komen doen in het lokaal. Toch gaan we daar nog even een kijkje nemen. De kring heeft
na enkele aanvankelijke omzwervingen een onderkomen gevonden
in de benedenverdieping van een 19de-eeuws huisje dat de gemeente
ter beschikking stelt. Het blijkt slechts een van de vele aanwijzingen
dat er een prima verstandhouding heerst tussen gemeente en heemkundige kring. Het lokaal
heeft een uitgebreide verzameling boeken, waarvan
vele bij nader inzien eigenlijk weinig verband
houden met de primordiale
interessesfeer van een
heemkundige kring. Het
gaat hier dan ook om een
omvangrijk legaat aan
boeken van een kinderloos
overleden Boechoutse dame die een ware bibliotheekschat heeft nagelaten
over bijna ieder denkbaar
onderwerp.
Maar we vinden in de overige rekken toch ook nog
een aantal documenten die
voor
familiekundigen
Het recentste nummer van het tijdwaardevol kunnen zijn.
schrift "Het Speelhof" bevatte o.a.
een bijdrage over de oorlogsslachtZoals de kadastrale leggers
offers uit Boechout en Vremde
van Vremde en Boechout
van 1840 tot 1910, een
reeks oude kranten van vóór de eerste wereldoorlog, de gemeenterekeningen van Vremde van 1860 tot 1905 en wat oude films over
Boechout uit de jaren 1950 en 1960, gedraaid door de Boechoutse
cineast Gust Geens die nog bij de BRT gewerkt heeft.
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Heemkundige Kring "Het Speelhof"
Voorzitter: François Haverals, Azalealaan 6, 2531 Boechout
(tel 03 455 34 29)
Secretaris: Geert Huybrechts, Appelkantstraat 62, 2530
Boechout (tel 03 455 00 72)
Lid worden kan na storting van 7,50 euro op bankrekening
733-1371114-49 t.a.v.
M. Van Eester, Tulpenlaan 15, 2531 Vremde
De kroonjuwelen liggen verborgen in "de kaften van meester Jacobs", een impressionant geheel. Deze vroegere hoofdonderwijzer
(1904-1988) heeft met een waar monnikengeduld in het Antwerps
Rijksarchief zo goed als elke bron uit de oude archieven van
Boechout of Vremde met de hand overgeschreven, een enkele keer
iets gekopieerd, vele stukken ook al bewerkt. Het resultaat van vele
jaren minutieus opzoekingswerk ligt opgeslagen in een 60-tal grote
kaften. Het is een werkelijk gigantische schat aan gegevens, maar helaas nog niet echt ontsloten. Verder dan een ruwe inventarisatie van
het soort bron dat in elke kaft zit is men nog niet gekomen. Een
grondigere indexering van alle gegevens zou heel welkom zijn voor
Boechouts-Vremdse familiekundigen. Deze zeer tijdrovende maar
bijzonder nuttige bezigheid ligt hier te wachten op vrijwilligers.
Wat openbare activiteiten van de kring betreft tenslotte, vernamen
we nog dat ze elk jaar meewerken aan de Open Monumentendag en
geregeld ook tentoonstellingen organiseren. Enkele recente thema's
zijn: 1000 jaar Vremde, oud speelgoed en doodsprentjes.
In verhouding tot de bescheiden kern aan medewerkers lijkt deze
kring ons een meer dan verdienstelijk palmares te kunnen voorleggen. Wie vragen heeft over zijn voorouders in die buurt mag niet
aarzelen om met hen contact op te nemen.
Martin Braem
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Voordracht
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DNA-testen als aanvulling
bij het genealogisch onderzoek
door

Dr. Gerd Mertens
Een klassieke DNA-test laat
toe met quasi-zekerheid het
antwoord te geven op de
vraag over het biologisch
ouderschap, maar biedt onvoldoende zekerheid om verre
verwantschappen (3de graad
en verder) aan te tonen.
Via de Y-chromosoom haplotypering, een nieuwe
recente methode, kan dit fundamentele probleem nu
wel opgelost worden en kan een hoge graad van
zekerheid bekomen worden over de mannelijke lijn,
zelfs tot in een extreem ver verleden.

Dr. Gerd Mertens is geneesheerklinisch bioloog en laboratoriumhoofd verwantschapsonderzoek
aan het Forensisch DNA
Laboratorium in het Universitair
Ziekenhuis Antwerpen.

Donderdag 27 januari 2005 om 20u00
in het Nationaal VVF-Centrum,
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Van Heybeeckstraat 3, Merksem
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Huwelijken
te Merksem
in 1864..

JACOBS Joannes Josephus, arbeider
7 januari 1864
°Zemst, 19 oktober 1833, zoon van Jacobus Petrus Joannes,
arbeider, overleden en Grauwels Elisabeth, overleden
x VERHELST Marie Elisabeth, dienstmeid
°Kapellen, 31 augustus 1838, dochter van Joannes, arbeider en
Van Wouw Joanna Maria, arbeidster
DE BELDER Josephus, arbeider
20 januari 1864
°Ekeren, 22 december 1836, zoon van Joannes Cornelius, arbeider en Hellaert Anna Cornelia
x PALINKX Barbara, dienstmeid
°Kalmthout, 6 maar 1839, dochter van Palinckx Cornelius,
overleden en Simons Anna Cornelia, arbeidster
Nota: 1 voorkind ° te Kalmthout
VAN UFFELEN Petrus Josephus, metser
20 januari 1864
°Merksem, 10 november 1843, zoon van Joannes Franciscus,
metser en Van de Vloedt Maria Theresia
x VAN OOSTERBOS Adriana, arbeidster
°Roosendaal (Ned), 12 maart 1839, dochter van Joannes, arbeider en Aarden Jacoba, arbeidster
HENSBERGEN Cornelius, arbeider
27 januari 1864
°Schoten, 19 december 1832, zoon van Joannes Baptista, overleden en Jennes Anna Catharina, overleden
x DE HERT Anna Maria, dienstmeid
°Brasschaat, 5 september 1834, dochter van Joannes Baptista,
landbouwer en Van Linden Joanna, landbouwster
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PELEMANS Josephus, natiebaas
27 januari 1864
°Merksem, 13 februari 1842, zoon van Petrus Thomas, overleden en Van Winkel Joanna Catharina, zonder beroep
x DE KAERLE Ludovica, zonder beroep,
°Mortsel, 1 mei 1840, dochter van Cornelius en Smidts Anna
Catharina, overleden
BRAEKMANS Ludovicus, arbeider
11 februari 1864
° ‘s Gravenwezel, 1 juni 1825, zoon van Franciscus, overleden
en Schoeters Theresia, arbeidster
weduwnaar van Krynen Theresia (+‘s Gravenwezel, 27 oktober 18?3)
x HUYBRECHTS Petronella, dienstmeid
°Loenhout 31 juli 1831, dochter van Joannes, overleden en
Elst Joanna Maria, overleden
SWAANS Cornelius, schoenmaker
1 maart 1864
°Wommelgem, 30 oktober 1825, zoon van Sebastianus, overleden en Ceustermans Elizabeth, overleden
x VOLDERS Maria, arbeidster
°Merksem, 2 februari 1826, dochter van Joannes Baptista,
handwerker en Van Hoof Isabella Maria, handwerkster
weduwe van Kennis Petrus Joannes (+ Merksem 16 januari 1863)
STAELENS Constantinus, arbeider
23 maart 1864
°Eksaarde, 21 november 1832, zoon van Staelens Anna Theresia, handwerkster
x SCHOUTEREN Elisabeth Maria, arbeidster
°Steenbergen (Ned), 7 september 1831, dochter van Petrus
Cornelius (overl.) en Van Wesel Maria Catharina, arbeidster
DE MEYER Joannes Mattheus, arbeider
7 april 1864
°Kapellen, 26 december 1841, zoon van Franciscus Leonardus, overleden en De Backer Isabella, arbeidster
x MERTENS Anna Catharina, arbeidster
°’s Gravenwezel, 10 oktober 1830, dochter van Petrus, arbeider en Bervoets Catharina, arbeidster
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SPEECKAERT Carolus Ludovicus, brouwersgast
13 april 1864
°Ruisbroek, 17 augustus 1827, zoon van Speeckaert Maria
Theresia, overleden
x VAN POPPELEN Elisabeth, zonder beroep
°Kapellen, 24 juni 1835, dochter van Adrianus, herbergier en
Baetens Anna Catharina, herbergierster
wed. van Coremans Petrus Joseph Antonius (+Antwerpen, 1 juli 1861)
HAESTINCKX Joannes Franciscus, dienstbode
13 april 1864
°Schoten, 7 februari 1839, zoon van Jacobus, overleden en
Siemons Joanna, overleden
x CALUWE Joanna Paulina, landbouwster
°Puurs, 7 december 1841, dochter van Gommarus, landbouwer
te Merksem en Verest Maria Theresia, landbouwster te Merksem
LEERAERTS Petrus, dienstbode
3 mei 1864
°Rijkevorsel, 12 augustus 1829, zoon van Cornelius, arbeider
en Jansen Rosalia, overleden
x MONIJAERTS Maria Magdalena, arbeidster
°Merksem, 23 maart 1842, dochter van Laurentius, arbeider en
Bresseleers Joanna Catharina, arbeidster
VAN HEES Petrus Josephus, arbeider
3 mei 1864
°Wuustwezel, 11 mei 1838, zoon van Cornelius Franciscus,
overleden en Suykerbuyk Anna Maria, tapster
x VAN DER MELEN Maria Clementina, dienstmeid
°Merksem, 7 maart 1841, dochter van Joannes, overleden en
Van Hekken Maria Theresia
DE RENNEVILLE Albert Anna Michaël, timmerman
4 mei 1864
°Antwerpen, 9 mei 1825, zoon van Joannes Baptista, overleden en Van der Paauw Gertrudis, overleden
x WAUTERS Adela Deodata, zonder beroep
°Philippeville, 15 december 1842, dochter van Franciscus,
waker te Merksem en Baulen Cecilia
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HERMANS Petrus Joannes, timmerman
25 mei 1864
°Berchem, 1 mei 1837, zoon van Petrus Joannes, arbeider en
Bessems Maria Catharina, arbeidster
x VAN HAPEREN Anna Maria Theresia, arbeidster
°Merksem, 19 maart 1845, dochter van Michaël, arbeider en
Wils Anna Catharina Livine, arbeidster
VAN DE VELDE Petrus, arbeider
23 juni 1864
°Brasschaat, 31 oktober 1841, zoon van Franciscus, overleden
en Dufour Josephina, arbeidster
x VAN DER VEN Maria Theresia, arbeidster
°Merksem, 2 augustus 1844, dochter van Adrianus, overleden
en Van den Bergh Magdalena, arbeidster
VAN DEN BERGH Carolus, brouwersgast
20 juli 1834
°Rijkevorsel, 8 april 1836, zoon van Josephus, overleden en
Renders Maria, arbeidster
x OOMS Maria Elizabeth, dienstmeid
°Deurne, 2 maart 1826, dochter van Egidius, arbeider en Van
den Oudenhuysen Joanna Catharina, arbeidster
VAN DER STRAETEN Eduardus, werkopzichter 2 augustus 1864
°Kapellen, 31 december 1832, zoon van Henricus, overleden
en Stokmans Anna Cornelia, zonder beroep
x VAN DER AUWERMEULEN Antonia, zonder beroep
°Keerbergen, 19 juli 1837, dochter van Joannes, zonder beroep
en Huybrechts Elizabeth, overleden
Nota: 3 voorkinderen °Mechelen, °Luik, °Merksem
GEUDENS Joannes Baptista, arbeider
16 augustus 1864
°Arendonk, 7 juni 1832, zoon van Joannes, overleden en Maes
Catharina, overleden
x LEFELON Elizabeth, dienstmeid
°Arendonk, 9 maart 1840, dochter van Martinus, overleden en
Segers Maria Catharina, arbeidster
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ROES Dominicus, hovenier
12 oktober 1864
°Kalmthout, 16 februari 1837, zoon van Joannes Baptista,
kleermaker en Bolders Maria Catharina
x ROELS Joanna Theresia, zonder beroep
°Merksem, 11 oktober 1842, dochter van Joannes Baptista,
landbouwer en Joossens Joanna Maria, landbouwster
STOCQ Joh. Baptista, beambte openb. werken
3 november 1864
°Oudenaarde, 3 juli 1837, zoon van Joannes Baptista, ambtenaar en Van Rijmenam Petronella Catharina
x PEETERS Maria Adelais, zonder beroep
°Puurs, 20 augustus 1842, dochter van Marcelis, herbergier te
Merksem en De Laet Francisca, herbergierster
STYNEN Petrus Josephus, houtzager
24 november 1864
°Merksem, 3 september 1831, zoon van Joannes Baptista,
overleden en Tengrootenhuyzen Anna Maria, tapster
x VAN DE VELDE Coleta Stephania, zonder beroep
°Merksem, 29 maart 1841, dochter van Van de Velde Joanna,
arbeidster
WILMSSEN Guilelmus, suikerbakker
1 december 1864
°Loenhout, 9 juni 1839, zoon van Joannes, landbouwer te
Loenhout en Cox Dimphna, landbouwster
x JACOBS Maria Cartharina, landbouwster
°Brecht, 7 oktober 1840, dochter van Petrus, landbouwer te
Merksem en Van Ostaeyen Adriana, landbouwster
SNOEYS Adrianus, dienstbode
22 december 1864
°Meer, 12 maart 1815, zoon van Antonius, overleden en Mertens Cornelia, overleden
x BARTHOLOMEEUSEN Catharina, arbeidster
°Loenhout, 30 maart 1816, dochter van Petrus, overleden en
Van Tichelt Joanna Maria, overleden
weduwe van Lenaerts Cornelius (+ Merksem, 15 oktober 1860)
(opgetekend door (+) Hendrik Delvaux)
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Uit Antwerpse schoutrekeningen
De schout werd aangesteld door de hertog. De taak van de schout
was alle misdadigers in de stad en de vrijheid van Antwerpen op te
sporen, arresteren, ondervragen en met de nodige bewijzen en getuigenissen voor de vierschaar aan te klagen. De schoutrekeningen of
rekeningen van de gerechtsofficieren worden bewaard in het Algemeen Rijksarchief in Brussel (Rekenkamer 12900-12915). De bijhorende kwijtschriften zijn echter moeilijk raadpleegbaar omdat er in
het midden van de bundels een ijzeren pin is doorgestoken.
Bijgaande voorbeelden geven een idee van het soort informatie dat er
uit dit bronnenmateriaal kan gehaald worden. Interessant voor wie
voorouders of verre verwanten heeft die in Antwerpen criminele daden hebben gesteld of er van beschuldigd werden.
1. Schoutrekening van 6 oktober 15591
Andere vuijtgeven in costen van Justicien :
- Inden eersten den Scherprechter2 van binnen den tijde deser rekeninge soe metter coorden als metten sweerde ten Justicien gebracht
ende geexecuteert te hebbene vier persoonen van elcken eenen Carolus gulden
- Item den selven betaelt van negen persoonen binnen dese jare ter
justicien gebracht ende geexecuteert te hebbene. De acht metten
brande ende eenen int water verdronken van elck persoon dertich
stuivers
- Item betaelt den Scherprechter van dat hij de acht lichamen vande
verbrande persoonen buijten gevuert ende de selve lichamen onder
eenen stake3 ende hoofden op eenen stake gestelt heeft van elcken
thien stuivers

1

Algemeen Rijksarchief Brussel, Rekenkamer 12910
Scherprechter: beul
3
stake: boom
2

oktober - december 2004

- 19 -

- Item betaelt de biechtvaders van dat sij bij de voorsijde gejustieerde
persoonen tot XIII (…) toe geweest zijn omme de selve goede propooste4 te brengen van elcken persoon twee stuivers
- Item betaelt den scherprechter van binnen dese jare gecorrigeert te
hebben metten geesselinge scavottringe teekenninge van den brande5 ende andere thien persoonen van elck XII stuivers
- Item betaelt den scherprechter van dat hij met een van de sheeren
dieneers gereden is naer Santhoven omme aldair te ontgraven een
manspersoon, die hem selve verhange hadde, ende de wijffs begraven hadde, ende den selven voorsijde in een micke6 te hangen tsamen voer de peerthuer van huerpeerden ende ander vacatien
2. Dese rekeninge begint int jaere 16797
Item 2 martij geschavotteert Claercken van Divoor
Item 20 aprilis gegeesselt Maria, egijptenersse
Item 29 aprilis gegeesselt ende gebrantmerct Guiliam Hermans
Item 13 maij gegeesselt Hendrick Stildt ende Peeter Praet
Item 19 septembris gegeesselt ende gebrandmerkt Jan vande Velde
Item 6 octobris gevisiteert Jacues Ignatius Blondel, Jan Baptist (...),
Jan Carel Diephof, Peeter de Smidt,Peeter le Paep, Dominicus Bare
Item 25 octobris geexecuteert met de coorde maer den selven alvoren
getortureert, Jan de Leeuw
1680
Item 16 martij getortureert Genneken Blondel
Item 12 septembris gevisiteert Stoffel den dienaer
Item 17 septembris twee keeren de torture gepresenteert aen Jan den
dienaer
Item 22 septembris Jan den dienaer met den sweerde geexecuteert
1681
Item 5 februarij gevisiteert Jan den duijts
4

goede propooste : om de hemel te verdienen
teekenninge van den brande : brandmerken
6
micke: een vork waar het hoofd in hangt (straf voor zelfmoordenaars)
7
Algemeen Rijksarchief Brussel, kwijtschriften nr.2924
5
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Item 7 februarij gevisiteert Peeter Jacobs
Item 15 martij gevisiteert Jan den deepmaecker
Item 15 martij selven Jan getortureert
Item 18 martij geraeybraeckt8 Marie Coeckbakster
Item 22 martij geexecuteert met de coorde Peeter Jacobs
Item 8 aprilis gegeesselt Jan den duijts
Item 16 aprilis getortureert voor de tweede reijse Jan den deepmaecker
Item 3 julij gegeesselt Gennio
Item 2 augusti de torture gegeven aen Jan Asselincx
Item 4 augusti selven Jan Asselincx voor de tweede reijse getortureert
Item 19 augusti voornoemden Jan Asselincx geraeijbraeckt ende selve ter plaetse patibuliere (?) op een radt9 gelijdt
Hugo Driesen

Onontgonnen archief van de heerlijkheid
Ekeren in Anholt (Duitsland)
De oude heerlijkheid Ekeren omvatte vroeger Ekeren zelf, Brasschaat, Kapellen, Ettenhoven (Hoevenen) en Hoogboom. Op het
einde van de 18de eeuw was deze heerlijkheid in bezit van de toenmalige prins van Salm-Salm, hertog van Hoogstraten, wildgraaf van
Dhaun en Kyrbourg, rheingraaf van Stein, burggraaf van Aalst, heer
van Anholt, enz.
De heerlijkheid was in het huis van de prinsen van Salm gekomen,
door het huwelijk van Maria Gabriëlle van Lalaing met Karel Florentijn, graaf van Salm. Deze toestand bleef zo tot aan de Franse Omwenteling. Door de Franse overheid werden alle heerlijkheden en
titels afgeschaft en het merendeel van de edellieden zocht een veilige
8

Geradbraakt : met een ijzeren staaf op de armen en benen slaan tot ze op
vele plaatsen gebroken zijn. De genadeslag word gegeven door met de
hamer de borst in te slaan. Het vonnis vermeldt ook het aantal slagen op
de armen en de benen.
9
Rad : karrewiel
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schuilplaats. In het geval van de heerlijkheid Ekeren vluchtten de
Salm-Salms naar hun waterkasteel te Anholt in Duitsland.
Belangrijke papieren, documenten en archieven werden meegenomen en bleven vanaf dan bewaard op het kasteel in Anholt, waar zij
heden nog berusten, praktisch 200 jaar onaangeroerd. Door leden
van de VVF-afdeling Antwerpen werd na veel correspondentie een
"expeditie" op touw gezet om deze genealogisch, heemkundig, sociaal en demografisch belangrijke documenten daar ter plaatse digitaal
te gaan fotograferen.

Begintekst van een van de leenboeken die in Anholt bewaard worden.

De meeste van deze documenten worden nu op CD-rom gezet en uitgegeven. De eerste CD-rom die binnenkort verschijnt, bevat een tiental items waaronder twee heel belangrijke nl. de rentenboeken van
1520 en 1556. Deze worden volledig bewerkt aangeboden: hertaald
en voorzien van een zoekfunctie. Elke bladzijde van deze rentenboeken wordt getoond op driekwart van het scherm. Het overige
vierde wordt in beslag genomen door de hertaling. De overige documenten zijn onbewerkt materiaal om artikels of studies van diverse
aard uit te distilleren. De CD-rom bevat ca. 600 foto’s. Een uitgebreide inleiding en een fotosessie van het tegenwoordige kasteel
zorgt voor de nodige achtergrondinformatie. Een tweede CD-rom
hopen we te laten verschijnen in de loop van 2005.
Jan Vanderhaeghe
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Genealogisch repertorium
heerlijkheid Ekeren 17de-18de eeuw
Aansluitend op het voorgaande kan ook het genealogisch repertorium
van de heerlijkheid Ekeren aangekondigd worden. Als basis van dit
ruim 4.000 bladzijden tellend werk werd gebruik gemaakt van de
30.000 (dikwijls recto/verso beschreven) fiches van ons overleden
VVF-lid Vic Wauters. De originele fiches zijn nu eigendom van de
heemkundige kring "Hoghescote" te Kapellen.
Vic Wauters verwerkte tijdens zijn leven alle mogelijk genealogisch
materiaal met betrekking tot de heerlijkheid Ekeren. Vertrekkend
van zijn bewerkingen op de parochieregisters van Ekeren, Kapellen
en Brasschaat reconstrueerde hij gezinnen. Deze gezinsreconstructies werden vervolgens aangevuld met informatie uit het schepenarchief, de volkstellingen, de meetboeken, Staten van Goed, notariaat,
erfenissen, testamenten, voogdijboeken, kopen en verkopen, enz.
Het geheel omvat de periode 17de en 18de eeuw, met uitlopers in de
16de en 19de eeuw. Deze 30.000 fiches werden door een uitgebreid
team leden van de VVF-afdeling Antwerpen op computer gezet en
het resultaat wordt thans op CD-rom uitgegeven. Voorwaar een niet
te missen bron voor alle genealogen en heemkundigen die in het gebied van deze oude heerlijkheid naar hun familieroots op zoek zijn.
Beide Cd-rom's kunnen nu reeds besteld worden (zie blz. 23 voor meer details) en worden u dan opgestuurd bij
verschijnen.

Jan Vanderhaeghe

In ons vorig nummer verscheen een bijdrage van Guido
Buermans getiteld Jacobus van Meer (1934-1914), een
pauselijk zoeaaf uit Essen (blz. 7-11). Wie het artikel ge- ERRATUM
lezen heeft weet ondertussen dat de data in de titel moesten gelezen worden als 1834-1914.
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Publicaties van VVF-Antwerpen
┌─> Volkstellingen in boekvorm
BVT-01 Berchem 1693 en 1796 - Edegem 1693 - Wilrijk 1796
BVT-02 Boechout 1672, 1693, 1705 en 1754 - Vremde 1796 Borsbeek 1693 en 1796 - Mortsel 1709-1795-1808
BVT-03 Borgerhout 1693 en 1796 - Deurne 1693 Merksem en Dam 1796
BVT-04 Ekeren 1796 - Lillo-Oosterweel 1796 - Berendrecht 1796
BVT-05 Wuustwezel 1698 en 1815 - Loenhout 1816
BVT-06 Ranst 1796 - Emblem 1756 - Wijnegem 1796

9,00
10,00
7,00
10,00
9,00
6,00

┌─> Volkstellingen (losbladig)
VT - 01
VT - 02
VT - 03
VT - 04
VT - 05
VT - 07
VT - 08
VT - 11
VT - 12
VT - 14
VT - 16
VT - 19
VT - 23
VT - 29
VT - 32
VT - 33
VT - 35
VT - 36
VT - 38
VT - 40
VT - 41
VT - 42

Westmalle 1796
Oevel 1693 -1709 - 1754
Zoerle-Parwijs 1693 - 1754
Bouwel 1796
Halle (Kempen) 1796
Zoerle 1796
Noordenwijk 1830
Tongerlo 1709
Baarle Hertog 1797
Zandhoven 1796
Turnhout 1796
Pulle 1796
Baarle Hertog 1693
Niel 1795
Een VVF-uitgave:
Herenhout 1796
goed idee voor uw
Keerbergen 1796
eindejaarscadeau !
Olen 1796
Westerlo 1796
Tongerloo 1796
Zandhoven 1880
Zandhoven 1890
Turnhout 1754

1,80
1,80
1,25
1,00
1,10
1,80
2,75
1,40
2,50
2,35
12,50
1,10
1,00
2,75
4,00
4,00
1,80
1,80
1,50
5,00
2,80
6,50

- 24-

De Antwerpse Genealoog 27

┌─> Bewerkte parochieregisters
PR-01
PR-02
PR-03
PR-04

Borgerhout O.L.V. ter Sneeuw Huwelijken 1836 - 1885
Borgerhout O.L.V. ter Sneeuw Huwelijken 1885-1925
Borgerhout O.L.V. ter Sneeuw Huwelijken 1925-1967
Ekeren St Lambertus 1792 - 1820

3,50
4,25
4,00
21,00

┌─> Andere uitgaven
B-01
B-02
B-04
B-05
B-06
KW-01

Afkortingen Oud Schrift
Vademecum Latijn - Nederlands
De Venesoenrapporten 1903-1904
Emigranten naar Amerika
Stamboek Vlaanderen II
Kwartierstaat 7 generaties

5,00
3,50
31,00
25,00
2,50
8,00

┌─> CD-ROMs
Genealogisch repertorium Ekeren 16de-19de eeuw
Rentenboeken 1520 en 1556 heerlijkheid Ekeren

15,00
15,00

┌─> "De Antwerpse Genealoog"
Jaarabonnement VVF-leden buiten de Regio
Jaarabonnement Buitenland

10,00
4,00

Alle beschikbare uitgaven van de regio VVF-Antwerpen vzw zijn verkrijgbaar na voorafbetaling. Stort het bedrag op bankrekening 751-2017029-51
van VVF regio Antwerpen (Vanuit het buitenland: IBAN 75-751201702951
- BIC AXABBE22). Tel er wel de verzendingskosten bij, die u u zelf kan
berekenen op basis van de totale kost van uw bestelling :
Totaal bestelling
Tot 2,50 Euro
Van 2,51 tot 5,00
Van 5,01 tot 8,00
Van 8,01 tot 10,00
Van 10,01 tot 12,50
Van 12,51 tot 25,00

Verzendkosten
1,50 Euro
2,00
2,25
2,50
3,35
3,70

Boven de 25,00 euro dient u het tarief
van de hoogste schijf te verhogen met
dat van het bedrag boven de 25 € (wanneer u bv. voor 34 euro koopt, bedragen
de kosten 3,70 + 2,50 of 6,20 €).

Onze uitgaven zijn ook te koop in het Centrum voor Familiegeschiedenis, Van Heybeeckstraat 3 te Merksem op de gewone openingsuren
(woensdag 12.00-19.00, donderdag 10.00-18.00, zaterdag 13.00-18.00) en
op onze regionale avonden (elke 3de woensdag 19u tot 22u30).
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Voordracht
V
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Het genealogisch
softwareprogramma HAZA 21
door

Eric Moury
Tijdens deze voordracht worden de mogelijkheden
aangetoond van HAZA 21. Het
is de feitelijke opvolger van het
oude
DOS-programma
HAZADATA,
maar
functioneert
op
heel
andere manier en in een
Windows-omgeving.
HAZA 21 is een relationeel
informatiesysteem voor historisch
onderzoek met uitgebreide functies en met de geïntegreerde onderdelen "Genealogie" en "Goederen".

Eric Moury is als jarenlang bestuurs- en effectief lid
van de VVF-afdeling Antwerpen vzw betrokken bij de
ICT-aspecten van vele uitgaven. Hij lanceerde destijds de website van de afdeling en is ook verantwoordelijk voor de genealogische databank EUREKA.

Dinsdag 22 februari 2005 om 20u00
in het Nationaal VVF-Centrum,

- 26-

De Antwerpse Genealoog 27

Van Heybeeckstraat 3, Merksem
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Het Y-chromosoom, een onuitwisbare
bron van genealogische informatie
De geschiedenis van de mensheid wordt gekenmerkt door een opeenvolging van technologische ontwikkelingen, die ons van de dieren onderscheidt. Het actuele tijdperk kent als meest opmerkelijke
(r)evoluties in dat opzicht, de informatietechnologie enerzijds en de
DNA-technologie anderzijds. Deze laatste heeft toepassingen bij
o.m. de prenatale opsporing van erfelijke ziekten, het ophelderen van
misdrijven, de identificatie van personen, de productie van humane
geneesmiddelen door dierlijke cellen en de kweek van genetisch verbeterde landbouwgewassen. Dit stuk handelt
over het gebruik van DNA als nieuw en aanWat kan de
vullend werktuig in het genealogisch onder"DNA-clantekening"
zoek.
voor ons
betekenen
?
DNA is een molecule aanwezig in de celkern
van alle dieren en planten. Deze molecule
bestaat uit een lange lineaire aaneenschakeling van vier verschillende
bouwstenen (afgekort A, T, G en C) in een welbepaalde volgorde die
uniek is voor elk levend wezen. Deze specifieke lettercombinatie,
wel eens "het boek van het leven" genoemd, determineert hoe de cellen, weefsels, organen, m.a.w. het ganse lichaam van een persoon
worden gebouwd en zullen functioneren. Een bijzondere eigenschap
van DNA is het feit dat een persoon de helft van zijn DNA van zijn
moeder krijgt, terwijl de andere helft van de vader afkomstig is. Dit
gebeurt op het ogenblik van de bevruchting, wanneer de kern van eicel en zaadcel samensmelten en er een nieuw individu ontstaat. Aldus vormt DNA de basis van alle erfelijke kenmerken.
Per definitie vormen erfelijke kenmerken een middel waarmee familiebanden, het onderzoeksdomein van de genealogie, aangetoond
kunnen worden. Er bestaat echter een fundamenteel onderscheid tussen een klassieke "DNA-test", zoals die technisch bestaat sedert de
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jaren 90 van vorige eeuw en het onderzoek van het Y-chromosoom,
dat nog maar een paar jaar toegepast wordt.
Elke mens komt op de wereld met een volstrekt uniek DNA-profiel
(alleen ééneiige tweelingen hebben hetzelfde DNA) want :
1. Bij de aanmaak van ei- en zaadcellen wordt bij de ouders het DNA
van de meeste chromosomen dooreengegooid ("recombinatie")
2. Op basis van toeval komt één van de twee chromosomen van elk
paar in de respectievelijke eicel of zaadcel terecht
Het bepalen van dit uniek DNA-profiel of genetische handtekening
("DNA-test") laat toe met een betrouwbaarheid van meer dan 99,9 %
het antwoord te geven op de vraag over het biologisch vaderschap
(of moederschap, wat soms gevraagd wordt om beweerde verwantschappen tussen immigranten te toetsen). Om bovengenoemde redenen laat een klassieke DNA-test echter niet toe om met voldoende
zekerheid verre verwantschappen (3de graad en verder) aan te tonen.
Voor de genealoog, geïnteresseerd in verwantschappen uit een ver
verleden, vormt een klassieke DNA-test dus geen nuttig gereedschap.
Via een recente methode, de Y-chromosoom haplotypering, kan dit
fundamentele probleem nu wel opgelost worden.
De chromosomen met de enigszins mysterieuze benamingen "X "en
"Y" zijn de zogenaamde geslachtschromosomen, waarbij een vrouw
één paar X-chromosomen bezit en een man één X en één Ychromosoom. In tegenstelling tot alle andere chromosomen bij de
mens, vertoont het Y-chromosoom géén recombinatie, doordat elke
(mannelijke) cel er slechts één heeft, zodat er geen "paren" kunnen
gevormd worden die stukken DNA onderling uitwisselen.
Voor de erfelijkheid in het algemeen en de genealogie in het bijzonder heeft dit als gevolg dat bepaling van het Y-chromosomale DNAprofiel ("Y-haplotype") het mogelijk maakt om te bewijzen dat personen tot dezelfde mannelijke/vaderlijke "lijn" behoren. Het komt er
dus op neer dat elke man identiek hetzelfde Y-haplotype heeft als
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zijn vader, zijn grootvader langs vaders kant, zijn paternele betovergrootvader, zelfs zijn paternele stambetovergrootvader en verder !
Omdat het Y-haplotype op dezelfde manier wordt doorgegeven als
de familienaam, kan deze test gebruikt worden om te onderzoeken of
mensen met dezelfde familienaam ("isonymie"), doch actueel geen
duidelijke "familie" van mekaar, tóch een gemeenschappelijke stamvader hebben en dus wel degelijk deel uitmaken van eenzelfde clan.
Zoals voor de "klassieke DNA-test" voor vaderschapsonderzoek, kan
ook met het Y-haplotype een hoge graad van zekerheid bekomen
worden betreffende de mannelijke lijn.
Het is evenzeer relevant en interessant om personen met min of meer
gelijkende familienamen te typeren. Terwijl door administratief toedoen het ongetwijfeld is voorgevallen dat de schrijfwijze van een
naam plots wijzigde ("naammutatie") en zo werd doorgeven aan volgende generaties, verandert dit natuurlijk niets aan de echte biologische of genetische identiteit.
Een uitermate belangrijk voordeel van het onderzoek naar het Yhaplotype berust op het feit dat het toelaat verwantschap tot in een
(extreem) ver verleden aan te tonen. De overdracht van het Yhaplotype van vader op zoon begon immers in tijden vér voor het
aannemen van familienamen en het aanleggen van parochie- en andere registers !
Zoals ook geweten door niet-genealogen, is de geografische spreiding van een familienaam gecorreleerd met de herkomst van de
voorouders. Dit zou theoretisch perfect moeten kunnen teruggevonden worden in de lokalisatie van de Y-haplotypes. Het loont ongetwijfeld de moeite dit met praktisch veldwerk te gaan onderzoeken,
wat in Vlaanderen tot op heden nauwelijks gebeurde. Mogelijk worden er zo "connecties" tot in het buitenland (migratie) aangetoond.
Ik denk hierbij een emigratie naar de Verenigde Staten, maar ook
naar de noordelijke Nederlanden op het einde van de 16de eeuw én
de volksverhuizingen van de 5de eeuw!
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Zodoende vormt het Y-haplotype een onuitwisbare en onvergankelijke bron van genealogische informatie, complementair aan de traditionele geschreven bronnen. Dit Y-haplotype noemen wij met een
neologisme ook "clantekening", vermits het uniek is voor een groep
mensen met gelijke of gelijkaardige familienaam, ontsproten uit een
gemeenschappelijke voorvader. De clantekening kan ook vergeleken
worden met een genetisch wapenschild.
Dankzij de huidige technologische ontwikkelingen is het nu mogelijk
om op voor de betrokkenen relatief eenvoudige wijze hun Yhaplotype of clantekening te bepalen. Via de polymerase kettingreactie (Mullis, Nobelprijs chemie 1993) kunnen minieme hoeveelheden DNA in vitro vermenigvuldigd worden tot ondubbelzinnig detecteerbare kwantiteiten, geschikt voor verder onderzoek. Het volstaat
met een wisser in de mond te vegen, enkele cellen af te schrapen om
voldoende DNA te bekomen voor deze test. Bovendien is DNA een
zeer stabiele molecule en zijn er geen speciale voorzieningen vereist
qua bewaring en transport naar het laboratorium.
Geïnteresseerden kunnen ons telefoneren (03 821 39 46) of mailen
(gerhard.mertens@uza.be) om dit onderzoek te laten uitvoeren. Wij
sturen hen dan het nodige afnamemateriaal (mondwisser en doosje)
op. Men doet de bemonstering bij zichzelf en stuurt de wisser met
wangslijmvlies terug. Er dient wel rekening mee gehouden te worden dat de antwoordtijd 6 weken bedraagt en dat een Yhaplotypering 200 euro kost. De test zelf kan natuurlijk enkel op
mannen (Y-chromosoom!) worden uitgevoerd. Dit betekent echter
niet dat het voor een vrouw niet mogelijk zou zijn om haar "clantekening" te kennen. Zij dient dan wel haar vader of een broer (niet
haar zoon), dragers van het voor de clan specifieke Y-haplotype, te
laten testen.
Dr. Gerd Mertens, geneesheer-klinisch bioloog
(Laboratoriumhoofd Verwantschapsonderzoek
Forensisch DNA Laboratorium
Universitair Ziekenhuis Antwerpen)

oktober - december 2004
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Cursus Oud Schrift
Problemen met de leesbaarheid van documenten in oud schrift zijn
vaak een reden voor genealogen om af te haken. Laat het zover niet
komen: oud schrift lezen kan je leren en wij willen je daarbij helpen.
Daarom richt VVF-Antwerpen een cursus oud schrift voor beginners
in, gegeven door de ervaringrijke lesgever Jan Vanderhaeghe, directeur van het nationaal VVF-Centrum. Deze cursus gaat door op vier
opeenvolgende maandagnamiddagen op 17, 24 en 31 januari en 7 februari 2005, in het VVF-Centrum, Van Heybeeckstraat 3, Merksem.
Voor de volledige cursus, inclusief syllabus, betaal je slechts 15 €.
Omdat wij maximum 16 deelnemers inschrijven, vragen we u eerst
even telefonisch te reserveren bij onze secretaris Jimmy De Souter (0475 27 24 35).
Hij kan u zeggen of u nog bij die 16 bent,
waarna u het cursusgeld kan storten op
bankrekening 751-2017029-51 van VVFAntwerpen, met vermelding van de naam van de cursist. Uw betaling (slechts na bevestigde reservatie !) geldt als definitieve inschrijving. Als u geïnteresseerd is: wacht niet te lang met bellen !

Voor snelle
beslissers

LAAT 1.000 STAMBOMEN BLOEIEN
Op DONDERDAG 9 DECEMBER houden we een eerste kennismakingsvergadering waarop ieder lid uitgenodigd wordt die overweegt
om mee te werken aan de tentoonstelling van de onderzoeksresultaten van zijn genealogische opzoekingen (zie blz. 3-4). Bij twijfel,
kom gerust vrijblijvend een kijkje nemen, het verplicht u tot niets.
Wie interesse heeft maar niet kan komen die avond: graag een seintje
aan onze secretaris (via VVFantwerpen.secr@advalvas.be of tel.
0475 27 24 35) en wij houden u op de hoogte van alle volgende bijeenkomsten en praktische afspraken.
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Agenda
donderdag
9 december
zaterdag
11 december

woensdag
15 december
maandag
17 januari
woensdag
19 januari
zondag
23 januari
donderdag
27 januari
woensdag
16 februari
dinsdag
22 februari

!

Eerste planningsavond i.v.m. de tentoonstelling
"Laat 1.000 stambomen bloeien", voor alle leden
uit de regio. (20u00). Org.: VVF-Antwerpen
Breendonk, Dorpshuis “Paepenheide”, Beenhouwersstraat 3 , Puurs : Genealogische en heemkundige contactdag. (vanaf 10u00)
m.m.v. VVF-Antwerpen
Regionale genealogische avond van
VVF-Antwerpen (19u00-22u30)
1ste les Cursus oud schrift (14u00-16u30).
Volgende lessen : 24 en 31 januari en 7 februari.
(zelfde uren). Org.: VVF-Antwerpen
Regionale genealogische avond van
VVF-Antwerpen (19u00-22u30)
Begijnendijk, Gemeentelijke Basisschool, De
Bruynlaan 19 (09u00-18u00) : 12de STAMBOMENDAG. m.m.v. VVF-Antwerpen
Voordracht "DNA-tests als hulpmiddel voor genealogisch onderzoek" door Dr. Gerd Mertens.
(20u00) . Org.: VVF-Antwerpen
Regionale genealogische avond van
VVF-Antwerpen (19u00-22u30)
Voordracht. Voorstelling genealogisch programma Haza 21 door Eric Moury. (20u00)
Org.: VVF-Antwerpen.

Tenzij anders aangegeven hebben de activiteiten plaats in
het Nationaal VVF-Centrum, Van Heybeeckstraat 3,
2170 Merksem. Voor aanvullingen en wijzigingen, raadpleeg onze website http://users.belgacom.net/vvfantwerpen

oktober - december 2004
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VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE
REGIONALE AFDELING ANTWERPEN vzw
De werking van onze regio strekt zich uit over volgende gemeenten
(benamingen van vóór de gemeentefusies) :
Aartselaar
Antwerpen
Berchem
Berendrecht
Boechout
Boom
Borgerhout
Borsbeek
Brasschaat
Broechem
Burcht
Deurne
Edegem
Ekeren
Emblem
Essen
Hemiksem
Hoboken
Hoevenen
Hove
Kalmthout
Kapellen
Kontich
Lillo
Lint
Loenhout
Merksem
Mortsel
Niel
Oelegem
Oorderen
Oosterweel
Ranst
Reet
Rumst
Schelle
Schilde
Schoten
's Gravenwezel Stabroek
Terhagen
Vremde
Waarloos
Wijnegem
Wilmarsdonk Wilrijk
Wommelgem
Wuustwezel
Zandvli et
Zwijndrecht
Martin Braem, Eigen Heem 43, 2950 Kapellen
e-mail: vvf@antwerpen.be
Tel.: 03 664 34 09
Jimmy De Souter, Grimbert 30, 2150 Borsbeek
Secretaris
e-mail : VVFantwerpen.secr@advalvas.be
Tel.: 0475 27 24 35
Ondervoorzitter Engelbert Roels, Speeltuinlaan 15, 2640 Mortsel
e-mail: engelbert@skynet.be
Tel.: 03 449 67 52
Ondervoorzitter Patrick Cleiren, Goudvinklaan 33, 2070 Zwijndrecht
e-mail: cleiren.patrick@pi.be
Tel.: 03 252 44 97
Penningmeester Marc Storms, Mechelsesteenweg 198, 2018 Antwerpen
e-mail: storms.dewit@belgacom.net
Tel.: 03 238 43 78
Bankrekening VVF-Antwerpen: 751-2017029-51
http://users.belgacom.net/vvfantwerpen
Website

Contact

Voorzitter
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