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Beste genealoog,
U zal het misschien reeds vernomen hebben, maar onze nationale vereniging kende het voorbije
jaar een zeer woelige periode. Terwijl wij, zoals alle plaatselijke afdelingen, ons bleven inzetten
om u via cursussen, publicaties en allerhande activiteiten bij te staan in uw genealogisch onderzoek, was het nationaal bestuur ijverig aan het werk om de toekomst van de vereniging veilig te
stellen. Onder druk van de overheid drongen grootse wijzigingen zich op .
Het bestuur zat zeer vaak samen om de nodige herstructureringen uit te werken en op papier te
zetten. In eerste instantie zal u als lid of geïnteresseerde hiervan weinig merken. De grootste wijzigingen zullen vooral duidelijk worden op langere termijn. Zo zal de werking worden aangepast aan
de noden van deze tijd en zullen er de nodige werkgroepen binnen VVF worden opgericht.
Eén zaak zal voor iedereen echter snel duidelijk worden. VVF of de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde voert een naamswijziging door. Vanaf heden zal de nationale vereniging door het leven
gaan als Familiekunde Vlaanderen. Dit in de hoop een betere naamsbekendheid te bekomen bij
het grote publiek. Uiteraard zal hier in de toekomst de nodige publiciteit aan gegeven worden.
U begrijpt dat deze naamswijziging voor onze vereniging zeer veel werk met zich meebrengt,
denkt u maar aan de aanpassingen van publicaties, briefhoofden, … Deze wijzigingen zullen voor
de regionale en provinciale afdelingen zeer geleidelijk gebeuren. Voor onze afdeling werden reeds
tijdens een bestuursvergadering de nodige beslissingen genomen.
Onze afdeling zal dan ook in de toekomst door het leven gaan als Familiekunde Vlaanderen Regionale Afdeling Antwerpen (FV-Antwerpen). De praktische wijzigingen zullen in de loop van 2012
gebeuren.
Als regionale afdeling zijn wij zeer enthousiast over de geplande wijzigingen binnen de nationale
vereniging en wij wensen het nationaal bestuur dan ook te feliciteren voor hun inzet tijdens de
voorbije maanden. Wij juichen de vernieuwingen toe en hopen dat onze vereniging dankzij deze
inzet de naamsbekendheid zal krijgen die ze verdiend.
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WIJ

KOMEN TOT BIJ DE MENSEN

Zoals eerder gemeld zijn wij steeds bereid om onze vereniging voor te
stellen bij lokale organisaties of verenigingen. Zo bezorgden wij vorige
maand de bewoners van Residentie Lindehof te Zoersel een leuke namiddag met onze tentoonstelling.

De bewoners van deze serviceflats konden kennismaken met onze mobiele tentoonstelling vol foto’s uit ver vervlogen
tijden. Tijdens deze namiddag konden
zij ook met hun vragen en/of opmerkingen bij ons terecht.

Wij zijn steeds bereid om ook tot bij u te komen met onze tentoonstelling en informatie, neem
hiervoor gerust contact met ons op.

Genealogische contactdagen
We zijn op de volgende genealogische dagen aanwezig





27 november 2011 10-17u 1ste Stambomendag te Schilde “Heemkring
"Scilla" te Schilde ism Zaal de Wip, Speelhofdreef 4, 2970 Schilde
http://www.scilla.be/
10 december 16de Stamboomdag Vaertlinck
Deze contactdag gaat door in het Parochiaal Centrum van Tisselt,
Beekstraat te Tisselt (Willebroek). http://www.vaertlinck.be/

Genealogische contactdagen bij de buren






Zaterdag 19 november 2011 Zondag 20 november 2011 "Genealogische dagen van
de heemkundige Ravensteyn van Herver". Van 13 tot 18 uur boekenstand. Deze dagen gaan door in de Oude Pastorij, Ravesteinstraat 22, te Hever. Thema dit jaar is de
familie Servaes.
Zaterdag en zondag 19/20 november 2011 10-17u Genealogisch Weekend Erfgoed
Lommel vzw ism Buurthuis "De Kom" Lommel Kolonie .
4 december 2011 10-18u Genealogische Dag Balen Oud Gemeentehuis
Schrijf dit alvast in je agenda voor volgend jaar
21 april 2012 10-17u VVF-Kempen organiseert ism Heemkamer Mol en k'Erf:
Nationaal congres van de Familiekunde Vlaanderen
"De mens als archiefbron"

deze gaat door in ‘t Getouw Mol

INFO EN TREFPUNT FELIX ARCHIEF
Familiekunde Vlaanderen Regionale Afde-ling 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.Elke eerste derde
vrijdag van de maand houden de medewer-kers van Familiekunde Vlaanderen (Regionale Afdeling Antwerpen) ook een trefpunt
in de leeszaal van het Felix-Archief. 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 FVmedewerkers vindt u aan de microfilmtoestellen in de leeszaal
van het FelixArchief. U herkent ze aan de badge.

LESSENREEKS met medewerking van onze afdeling.

De lessen reeksen Speuren naar je voorouders, oud schrift en heraldiek zijn voor dit jaar beëindigd .Het was weer een groot succes. Ze
worden vervolgt in het voorjaar 2012 maar de datums zijn nog niet
vastgelegd.
Deze zullen weer doorgaan in het felix archief, je kan de gegevens altijd vinden op de website. Wil je persoonlijk worden verwittigd, stuur
dan een e-mail naar redactie.dag@telenet.be met de vermelding lessen in het Felixarchief en krijgt een melding wanneer ze doorgaan. Je
ontvangt dan ook onze nieuwsbrief. Je kan je ook inschrijven op de
nieuwsbrief van het Felixarchief http://www.felixarchief.be/StadFelixArchief/Website-FelixArchief-OverigNieuwsbrieven¬Inschrijven.html

In de maand maart organiseren we ook in samenwerking met dienstencentrum ’t Ertbrandje uit
Putte- Kapellen de cursus "Speuren naar je voorouders" die zal doorgaan in de namiddag op donderdag 8-15-23 maart. Deze cursus omvat ook een bezoek aan ons documentatiecentrum te
Merksem en een facultatieve les “hoe verwerk ik mijn gegevens op de computer”. Voor meer gegevens kan u vanaf begin 2012 terecht op onze website.
Wij zijn steeds bereid om ook tot bij u te komen met onze lessenreeksen en informatie voordracht
genealogie “Speuren naar je voorouders”Neem hiervoor gerust contact met ons op.
woor meer informatie; kijk even op de website
www.vvf-antwerpen.be

EEN WEETJE VAN EEN VAN ONZE LEDEN

WAS DE GROOTVADER VAN ADOLF HITLER EEN MOLENAARSKNECHT ?
Hugo Lambrechts-Augustijns
De grootmoeder van de dictator was Maria Anna Schicklgruber (1795-1847), dochter van landbouwer Johannes Schicklgruber (1764-1847) en Theresia Pfeisinger (1769-1821).
Volgens sommige bronnen zou zij dienstbode of kokkin geweest zijn bij een Joodse familie.
Dit gegeven is echter niet zeker. Wat wel vast staat is dat zij in 1837 een onwettig kind ter wereld brengt, die Alois Schicklgruber genoemd wordt. Vijf jaar later, in 1842 huwt zij met de molenaarsknecht Johan Georg Hiedler. Toen verhuisde Alois naar de broer van Johan, nl. landbouwer Johan Nepomuk Hiedler, die Alois verder opvoedde. Naast Johan Georg wordt ook Johan
Nepomuk aangehaald als de mogelijke natuurlijke vader van Alois. Onderzoek heeft uitgewezen
dat een Joodse afkomst van Alois uitgesloten is. Alois maakte carrière als douaneambtenaar.
Op 23 november 1876 paste de dorpspastoor van Döllersheim de familinaam van Alois Schicklgruber aan in Hitler. Dezelfde dag werd dit ook zo genoteerd bij notaris Peukner in Weitra. Dit
gebeurde dus 34 jaar na het huwelijk van zijn moeder Maria Anna met Johan Georg Hiedler, …
merkwaardig.
Een andere schrijfwijze van de familienaam Hiedler of Hitler is Hüttler. Een Hüttler is een keuterboer, een schaapherder, iemand die in een hut woont.
Uit het tweede huwelijk van Alois Hitler, met Klara Pölzl, werd Adolf Hitler (1889-1945) geboren.
Adolf schreef in zijn boek ‘Mein Kampf’ dat de naamswijziging het enige was waar hij zijn vader
dankbaar voor was.

DE STAMBOOM VAN JE FAMILIE OP DE COMPUTER
Ondanks er reeds verschillende handleidingen over stamboomonderzoek op de markt zijn,
blijft de vraag groot naar werken aangepast aan de huidige situatie. Een geheel nieuwe uitgave van het boek “De stamboom van je familie op de computer”
speelt in op deze vraag en combineert een basishandleiding genealogie met een beginnerscursus Aldfaer.
Het boek legt stap voor stap uit hoe u het onderzoek van uw
stamboom in België en Nederland aanpakt. Elk hoofdstuk legt
eerst uit waar u terecht kan voor de nodige gegevens en bespreekt dan verder hoe u deze gegevens in de nieuwste versie
van Aldfaer (4.2) kan verwerken.
Het boek is absoluut een aanrader voor de beginnende genealoog en biedt voor 22,50 euro zeker de nodige informatie om op
een gestructureerde manier uw opzoekingen aan te vangen en de
gevonden gegevens correct te bewaren. Het boek bevat tevens
een cd-rom met de laatste versie van Aldfaer voor zij die problemen ondervinden met het
downloaden van het programma.
Dit werk is te verkrijgen via de boekhandel (ISBN 9789400500310 of online via bv boekhandel
Libris). Meer informatie kan u ook vinden op de website van Aldfaer www.aldfaer.nl

NIEUWE UITGAVEN
INLEIDING

Menig zoeker of genealoog schrijft een boek, of biedt het resultaat van zijn opzoekingen aan op
Internet, rond het onderwerp « Emigranten naar Amerika ». Er wordt heel wat nuttig werk verricht.
Elk persoon, geïnteresseerd in deze opzoekingen, moet zeker weten dat er een degelijke bron
bestaat van uitgebreide gegevens rond families in de U.S.A. en Canada.
Namelijk: “De Gazette van Detroit”.
Een groep enthousiaste Vlamingen en hun afstammelingen bijten zich onvermoeibaar vast in het
opstellen en uitgeven van deze unieke Vlaamse krant, die over een paar jaar haar 100e verjaardag zal vieren.
Ik vind het dan ook noodzakelijk dat de massa gegevens over geboorten, huwelijken, overlijden,
biografieën, stamreeksen, woonplaatsen, beroepen, jubilea worden samengebundeld in een
werk, dat wordt uitgegeven door de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, Regionale afdeling
Antwerpen. Er wordt ook verwezen naar foto’s, met vermelding van het jaartal, nummer en pagina van de krant.
Ik denk te mogen zeggen, dat de V.V.F. de enige vereniging is die de bronnen uit de Gazette ter
beschikking stelt van leden en zoekers.
Het betreft hier het pas voltooid werk, de
“Gazette van Detroit- Genealogische gegevens 2008-2010” (met naamindex)
Zijn reeds eerder verschenen:
“Gazette van Detroit- Genealogische gegevens (met naamindex)
1964-1985 (3 boekdelen)
1986-1987
1990-2000 (2 boekdelen)
2001-2004
2004-2007
Interessant zijn vooral de toegevoegde familienamen van de partners, bij het huwelijk van de
dochters van Vlaamse ouders. Zodat ze gemakkelijker in de U.S.A. en Canada op te zoeken zijn
op de naam van hun echtgenoot.
Dit werk werd ingevoerd met het programma Haza-Data, zodat alle personen in hun familieverband voorkomen.
Website “Gazette van Detroit” http://www.gazettevandetroit.com/

Voor deze en eerdere uitgaven kan je deze bestellen bekijk ze op het internet ;
http://www.vvf-antwerpen.be/

Link publicatie.

GENEALOGISCHE PROGRAMMA’S EN TIPS
Enige nuttige website voor programma gebruikers


Haza data gebruikers
http://www.hazadata.com/index.htm
http://www.hazagebruikers.nl/regionaal.php?r=12



Pro-gen
http://www.pro-gen.be/



Stam regionale vertegenwoordigers
http://users.skynet.be/sky60754/index.htm



GensDataPro

http://gensdatapro.ngv.nl/



Aldfaer
forum voor je vragen en antwoorden



Link voor aldfaer voor vista en windows 7

http://www.aldfaer.org/sitemap/?q=forum
http://francke.org/


De Ware Vrienden van het Archief

http://www.dewarevrienden.net/DWV/


Database akten West-Vlaanderen

http://www.vrijwilligersrab.be/blog/index.php


Digitale bronbewerking provincie Antwerpen

http://geneaknowhow.net/digi/antw-ni.html


Free Family History, Family Tree, and Genealogy
Records and Resources from Around the World
http://www.familysearch.org/eng/default.asp





Ook handig voor het opzoeken van de film nummers in de rijksarchieven.
Kijk eens onder de links van de libra
Nieuw van FAMILY SEARCH records

https://www.familysearch.org/


Voor wie in Nederland zoek naar zijn voorouders.
http://www.genver.nl/fs/fsindex.htm
http://www.stamboomforum.nl/

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
Op onze maandelijkse afdelingsavond willen wij u een extra info–avond aan
bieden.
Hebt u vragen over het genealogisch computerprogramma, zit u vast met uw
opzoekingen , weet u niet hoe u nu verder moet?
Kom dan langs. Onze medewerkers proberen u verder te helpen !
De programma waar we notie van hebben is Haza-data - Pro-gen - Aldfaer.
Wil je in de toekomst graag een ander programma leren kennen?
Laat het ons weten via mail en we proberen aan je wensen te voldoen door iemand
OOK JIJ KUNT MEEWERKEN

De leden kunnen meewerken aan De Antwerpse Genealoog nieuwsbrief.
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

MEDEWERKERS GEVRAAGD !
In het leiden van een vereniging met een 800 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 geïnteresseerd 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)

