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Beste genealoog
Het scanproject is van start gegaan op het einde van 2006 en is nu te raadplegen in het centrum
VVF Merksem en op stand waar de afdeling haar medewerking geeft.

Onze verzameling gescande doodsbrieven bevat niet enkel de doodsbrieven van onze eigen afdeling maar ook die van het Rijksarchief Antwerpen, Heemkundige kring Heist-op-den-Berg, VVF centrum en verschillende privé-verzamelingen en wordt ook geregeld aangevuld.
Wil u uw verzameling ook delen met anderen en wil u tevens uw waardevolle collectie op cd-rom
bewaren? Laat het ons weten! U geeft ons uw doodsbrieven in bruikleen, wij scannen ze voor u en
bezorgen u uw verzameling zo snel mogelijk terug met daarbij het digitale bestand.
Voor meer info kan u steeds mailen naar jdesouter@pandora.be

Dit bestand kan geraadpleegd en afgeprint worden tijdens de gewone openingsuren van het
Centrem voor Familiegeschiedenis, Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem,


En op onze maandelijkse Regionale Genealogische avond elke 3 de woensdag van de
maand,




En tijdens een van de activiteiten waarop VVF-Regionale afdeling Antwerpen met een
stand vertegenwoordigd is .
De index is ook te bekijken op de website van de afdeling.



Uitleg betreffende index
Achternaam
BAECKELMANS



Naam
M.C

Geboorte datum
18100324 (24-03-1810)

Het is mogelijk doodsbrieven aan te vragen per brief(voeg er 3 postzegels bij van € 0,54) Vermeld de gezochte familienaam, voornaam en geboortedatum en maak uw vragen over aan: Jimmy De Souter, Grimbert 35, 2150 Borsbeek en de gevraagde brieven worden u toegestuurd.
Publicatie : Havelaerts Rina Essenhoutstraat 166 2950 Kapellen
redactie.dag@telenet.be
Voorzitter : De Souter Jimmy Grimbert 35 2150 Borsbeek/jdesouter@pandora.be

Website adres: www.vvf-antwerpen.be

Agenda

2008

Genealogische avond




Derde woensdag van de maand 19u.00 tot 22u.30
Nationaal centrum Van Heybeeckstraat 3 Merksem
Raadplegen van computers Internet- leeszaal- bibliotheek en eureka

Genealogische contactdagen




Daar zijn we aanwezig met onze uitgaven en Eureka- Doodsbrieven en de verkoop
van onze uitgaven.
Erfgoeddag Felixarchief zondag 13 April 2008 van 10-16 uur in de leeszaal
Boekenbeursen info op zondag 20 april 2008 van 10 tot 17 uur, in de Akerzaal van
het Ekershof, Groot Hagelkruis 6/1 te Ekeren. Ingericht door de heemkundekring
EKEREN



43ste Nationaal VVF-Congres 26 april 2008 - Sint-Pieters-Leeuw (zie fol-

Felixarchief Oude Leeuwenrui 29 Antwerpen
De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF Regionale Afdeling Antwerpen) en het FelixArchief werken samen om u te ondersteunen bij uw stamboomonderzoek. Zowel geroutineerde stamboomonderzoekers met meer
complexe vragen of starters die graag aan een stamboom zouden
beginnen, kunnen de vruchten plukken van het aanbod van de
VVF in het FelixArchief.
De gratis initiatiecursus Speuren naar je voorouders die de VVF
dit voorjaar aanbiedt, is ondertussen volzet. Maar elke eerste en
elke derde vrijdagnamiddag van de maand houden de medewerkers van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ook een trefpunt in de leeszaal van het FelixArchief. U kan dan bij hen terecht met uw vragen omtrent het
zoeken naar uw familiegeschiedenis. Voor zo'n trefpunt hoeft u niet in te schrijven. De VVFmedewerkers vindt u op onderstaande data aan de microfilmtoestellen in de leeszaal van het
FelixArchief. U herkent ze aan de badge.
Ook handig voor wie in het FelixArchief naar informatie over zijn of haar voorouders zoekt, is
het boekje Opzoekingen naar personen. Gratis verkrijgbaar in de leeszaal.






Data trefpunt VVF in leeszaal FelixArchief:
vrijdagnamiddag 7 en 21 maart
vrijdagnamiddag 4 en 18 april
vrijdagnamiddag 9 en 23 mei
vrijdagnamiddag 6 en 20 juni

Voor meer informatie kijk op de website www.vvf-antwerpen.be

Nieuwsberichten
OOK JIJ KUNT MEEWERKEN
De leden kunnen meewerken aan De Antwerpse Genealoog nieuwsbrief.
Als je een artikel zou willen binnensturen dan verwijzen we je graag even naar de praktische afspraken op onze website.
Als je het resultaat van je genealogische opzoekingen te boek hebt gesteld kan je dit kenbaar maken
via onze nieuwsbrief en website.
De kalender staat ook open voor je Genealogische en heemkundige vereniging als die iets organiseert, publiceren wij dat graag. (liefst enkele maanden op voorhand)
Heb je genealogische gegevens op internet geplaatst of je website recent sterk uitgebreid, of je hebt
een voor onze leden interessante website ontdekt: laat het ons weten Alle bijdragen zijn welkom, de
redactie beslist uiteraard over eventuele publicatie
Stuur alle bijdragen en boeiende weetjes naar het redactie - adres: Rina Havelaerts, Essenhoutstraat 166, 2950 Kapellen of mail naar redactie.dag@telenet.be
Nieuw op de website van het Rijksarchief
Ben je op zoek naar personen kijk eens op hun website
http://arch.arch.be/component/option,com_analyses/Itemid,122/lang,nl_BE/

Medewerkers gevraagd !





In het leiden van een vereniging met een 850 tal leden kruipt heel wat tijd. Ook hier geldt dat vele handen
het werk lichter kunnen maken.
VVF regionaal afdeling Antwerpen vzw beschikt over een kern van amper 6 bestuursleden en daarnaast zijn slechts een 8-tal leden lid van de vzw als zgn."effectieve leden" (vroeger ook gekend als werkende leden of deelgenoten). Dat is veel te weinig, we hebben dringend nood aan uitbreiding, aan mensen die actief een deel van het werk willen doen. Welk deel precies en hoeveel tijd je daaraan wil besteden, kan je zelf mee bepalen.
Als je geinteresseerde bent en je kan wat tijd vrijmaken vind je bij ons allicht iets naar je mogelijkheden
en binnen je interesses. Al wat je dan te doen staat is dit ons ook te laten weten. We nodigen je dan uit
voor een informeel gesprekje, dat je nog tot niets verplicht, waar we samen kunnen overleggen welke rol
er voor jou zou kunnen weggelegd zijn. Je kan bellen, schrijven of mailen naar onze voorzitter.

Jimmy De Souter,
Grimbert 35,2150 Borsbeek
e-mail: jdesouter@pandora.be
Tel: 0475 272435 (na kantooruren)

Nieuwe uitgaven
BBV 09

Bevolking Zwijndrecht 1910-1920

25,00 €

BBV 10

Bevolking Oorderen 1921-1930

11,00 €

BBV 11

Bevolking Zandvliet 1911-1920

13,00 €

BBS-10

Ekeren overlijdens 1891-1906

13,00 €

B 04

Emigranten naar Amerika 1903-1904

terug verkrijgbaar

IN VOORBEREIDING “ GAZETTE VAN DETROIT “ 2005-2007/1985-1986

22,00 €

Archief in de kijker
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., 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 deedellieden zocht een
veilige 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 digitaal te fotograferen.
De eerste “expeditie” vertrok in alle vroegte op 8 april
2003. Deelnemers waren Patrick Cleiren, Engelbert
Roels, Hugo Lambrechts en Jan Vanderhaeghe. Na een
rit van 250 km konden wij voor de eerste maal de
prachtige “Wasserburg “ aanschouwen. Wij maken u
hieraan deelachtig door de hierbijgevoegde fotoreeks.
Boven in de donjon van het kasteel, aan het enige kleine
venster dat daar aanwezig was, stelden wij ons materiaal op. Statieven, fototoestellen en boekensteunen.
Tegen een behoorlijk snel tempo werden die dag ca
1.000 foto’s genomen, waarna de lange terugweg kon
aangevat worden. Gans deze procedure werd hernomen op 11 november 2003. Een woord van dank aan
de archivaris van het familiearchief de heer D. van
Krugten is hier op zijn plaats. Hij was zo vriendelijk
ons te ontvangen en toelating te geven tot het fotograferen van deze voor ons zeer belangrijke documenten.
De drie cd zijn te koop of te raadplegen in het
VVF centrum te Merksem voor meer uitleg kijk op
onze website

De eerste CD- rom bevat een dertigtal items waaronder twee heel belangrijke nl. de renteboeken van
1520 en 1556. Deze werden volledig
bewerkt en hertaald en voorzien van
een zoekfunctie. Elke bladzijde van
deze renteboeken 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 ongeveer ca. 750
foto’s.
Een inleiding,inhoudstafel en fotosessie van het tegenwoordige kasteel zorgt voor de de nodige achter
grondinformatie..
RENTEBOEK 1520 bis
Hertaling van het Renteboek 1520 als zelfstandig WORD document
RENTEBOEK 1556
Integrale weergave van het renteboek 1556. Naast elke foto, welke overeenkomt met één
bladzijde van het boek, staat de hertaling van die bladzijde met zoekfunctie (Crtl-F)
RENTEBOEK1556 bis
Hertaling van het Renteboek 1520 als zelfstandig WORD document
DOCUMENT 01 t/m 35

Reglementen betreffende de jacht 1734

Stukken betreffende de jacht 1712

Documenten betreffende de jacht

Voorwaarden voor de verpachting van de jacht (30.8.1774)

Decreten met betrekking tot de jacht (1738)

Betreffende de jacht (1760)

Reglementen betreffende de jacht (1637) met verwijzing naar de placcaet van 1545

Stukken betreffende de jacht

Stukken rakende de tienden van Ekeren (Brief 1699-1700)

Goedenis van schaarbossen in “d”Oude Gracht”, groot 2 bunderen
(27.6.1764)

Testament of erfgenamenkwestie (22.11.1708)

Testament van Anna Dirickx weduwe Jan De Beuckelaer. (3.4.1762)

Request door de momboirs over Peeter Jan De Beuckelaer van Ekeren (21.5.1764)

Transport van een heide tussen d’Oude gracht en Hoogboom. (24.7.1764)

Afdaling grond tussen Kapellen en Kalmthout. (13.6.1712)

Declaratie (16.1.1768)

Schade door de oorlog te Ekeren, Hoevenen en Kapellen (1747)

Oude wegen (20.10.1753)

Resolutie rakende de nieuwe schatting. (10.11.1755)

Cultivering van vroente. (29.2.1768)

Scheiding tussen Ettenhoven en Stabroek. (13.9.1656)

Hof van Dias (Veltwijck) te Ekeren

De Hollebossen tiende.(1669)

De hooitiende binnen Ettenhoven. (16.12.1668)

Tiendeheffingen in de polders van Ekeren.

Proces tussen de Raad van Brabant en de gelanden van polders te Oorderen, betreft de XXste
penning (1700) Idem 17.1.1733.

Denombrement van tienden van Ekeren tussen de Graaf van Hoogstaten, het klooster van Sint
Bernards en het klooster van s’Hertoginnendal te Ouwergem. (21, 22, 23 juni 1631)

Verkoop bos gelegen in “d’Oude Gracht”. Kwitantie.(26.6.1764)

Oude tienden van Ekeren van de jaren 1601, 1608, 1618, 1619, 1630, 1663, 1698, 1699

Ongeorderde documenten die vermoedelijk bij document 31 horen

Concordaat tussen de edele hereenen vrouwen tiendeheffers en de geïnteresseerden van de ingedijkte polders en landen van Ekeren (1651)

Tweede cd
Duits archief van de Heerlijkheid Ekeren onder de heren van Salm-SalmRenteboeken 1625-1625 bis





























RENTEBOEK 1625
Integrale weergave van het renteboek 1625. Naast elke foto, welke overeenkomt met één bladzijde
van het boek, staat de hertaling van die bladzijde met zoekfunctie Achteraan het register de eed
van “hergeweyde” af te leggen door de leenmannen.
RENTEBOEK 1625 bis
Hertaling van het renteboek 1625 als zelfstandig WORD document.
DOCUMENT 01 t/m 21
Memoires van ontvangen sommen op goederen te Ekeren en Brecht 1698
Akte betreffende “den barreel” van de polder in Ekeren 11.7.1594
Voorwaarden om de functie van stadhouder uit te oefenen te Ekeren.
Niet gedateerd.Relief van 2 diploma’s (perkament), dienstig voor het hermaken van de cijnsboeken
van Ekeren 1721.
Diverse stukken betreffende de verkoop van bomen op het Schuttershof te Ekeren. 7.1.1726.
(Illegale) Verkoop van brandewijn te Ekeren. Een onderzoek op 22.2.1720.
Lijst gildebroeders handboog en kruisboog.
Verkoopsvoorwaarden van partij bomen op 13.10.1746 te Ekeren bij Veltwijck.
Verkoop van hout, haver en aardappelen op het Klein Heiken. 1779.
Diverse koopboeken – boekweit (Donkse steenweg) – bomen – wortelen
Leenverheffingen te Ekeren 1740.
Ordonantie betreffende maalgelden in het Hertogdom Brabant. Stukken betreffende de molen te
Meesel.
Memoires uit de visitatie van het dood lichaam van Jacobus Thomas in Brasschaat, herberg De
Croon 1748
Procesrollen Ekeren en andere dorpen, verschillende jaren
Procedure van het Leenhof van Mechelen tegen den Heere Rhyngraeff 1718
Deze procedure gaat grotendeels over de heerlijkheid Ekeren.
Achteraan nog enkele documenten en brieven o.a. de “caterheijdemolen” en “d’oude gracht”, verkoop van een grote partij bomen (4.000), lijst van bewaarde papieren, het gemaal van de Hoevense
molenaar,de muisbroekse tiende, waarschijnlijk een volledige beschrijving van de heerlijkheid
Ekeren tengevolge successie, goedenisbrief betreffende de molen te Brecht, stuk van de kerk van
Hoevenen betreffende de s’hertogendijkse tiende 1755.
Protest van reglement voor Ekeren 1706
Verpachting van goederen te Ekeren 1706
Verhuur van molens te Ekeren 1697-1702
Verhuur van cijnzen te Brasschaat
Verhuring van de Rietbempt in Brasschaat 1697-1702
Terrier voor het hernieuwen van de feodale boeken en cijnzen te Ekeren en Brecht 1755
derde cd

Duits archief van de Heerlijkheid Ekeren onder de heren van Salm-Salm Renteboeken 1669-1669 bis
RENTEBOEK 1669
Integrale weergave van het renteboek 1669. Naast elke foto, welke overeenkomt met één bladzijde van
het boek, staat de hertaling van die bladzijde met zoekfunctie (Ctrl-F) Achteraan het register de eed van
“hergeweyde” af te leggen door de leenmannen.
RENTEBOEK 1669 bis
Hertaling van het renteboek 1625 als zelfstandig WORD document.
DOCUMENT 01 t/m 09

Betreffende boswachters (vordters) te Brecht en Ekeren 1708-1711

Dispuut betreffende de leenboeken van Ekeren

Verhef van lenen te Ekeren-Ettenhoven

Vonnis gegeven in de Raad van Brabant

over de“bannaliteyt van de meulen van Eeckeren 11.10.1672

Verhef van de heerlijkheijd Ekeren aan het leenhof van Aarschot 1723

Verhef heelijkheijd St. Jacops Capelle

Verhef van de heerlijkheijd Ekeren aan het leenhof van Aarschot 1723

Verhef heelijkheijd St. Jacops Capelle

Goederen toebehorende de Graaf van Hoogstraten te Ekeren.

Rakende de mandaten op Lammerstienden 1619

Verpachting van tienden 1607 – 1610 - 1598

Lammerstiende van Ettenhoven ca 1620

