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REDACTIONEEL.
4

Eindelijk tal er geztcht worden. En inderdaad het werd tld dat de eerste

aflevering van de Antrverpse Genealoog voor het jaar 2000 bij u toekrvam.
Een verontschuldiging is hier dan u'el op zrln plaats. het zal niet meer
gcbeuren!.

Hetjaar 2000! Voor die genealogen, die wegens beroepsactiviteiten slechts
op Zaterdag de rijksarchieven kunnen bezoeken zette het jaar slecht in.
Inderdaad wcgcns cen nijpend gebrek aan personcel. uerd besloten de

Rijksarchieven op Zaterdag gewoon te sluiten. De niet gepensioneerde
genealogen bleven gewoon in de kou staan. De Algemecn Voorzitter van de

V.V.F. de heer Edgard Scynaeve. heefl dan ook onmiddellijk een
protestbrief gezonden aan de Minister van Economie en Wetenschappclijk
Onderzoek. Tereclrt merkt de Heer Seynaevc op en ik citeer :

"Is het verkcerd voorop te stellen dat de Rijksarchieven niet alleen
"moeten inslaan voor de bewaring van allerlei archievcn maar ook de

"nodige mogelijkheden dienen te voorzien qua ontsluiting cn raadpleging
"van dcze archieven?

Met zijn protest bood onze Algcmccn Voorzitter ook de hulp aan van olze
vereniging voor hct behoud vau de Zaterdagals zoekdag.

Inderdaad verschillende van onze leden boden bereidrvillig hun hulp aan,

om op Zaterdag het personeel van de fujksarchicven bij te staan cn ik heb
goede hoop. dat het tot eerl gunstig resultaat zal komcn.
Is hct vcrkeerd een beetjejaloers te zijn op onze Nedcrlandsc genealogen?

Engelbeí Roels

Voorzitter
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KOMENDE ACTIVITEITEN.

oOo

Dinsdag 15 februari 2000
Dinsdag 21 maart 2000
Dinsdag 28 april 2000

van 19u.30 tot 22u.30
In het Centrum voor Familiekunde,
Van Heybeeckplein 3 te Merksem.

GENEALOGISCHE VORM INGAVOND
Ondersteuning en begeleiding.

RAADPLEGING INTERNET.
o.l.v. Richard Deruyter

FONDS REGIS
raadpleging o.l.v. Mevr. Dora De Wilde-Kennive

EUREKA
o.l.v. Eric Moury
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GRAFPLATEN ALS GENEALOGISCHE BRON.

Hugo Lambrechts-Augustijns

4

Icdere genealoog kcnt rvel de volumineuse lverken van de grafplaten in
de provincie Antwcrpen (zie literatuuropgave nr. 3). Dc Commissie die

ditwerk heefl tot stand gcbracht bestaat al meer dan 150 jaar. In de
jaren deíig (1930) heeft deze rverkgroep veel aantekeningen gemaakt

in onze Antucrpsc gemeenten. Deze ongepubliceerde rchrilljes
bcvindcn zich in hct Provinciaal Archief van Antwerpen. Bij
gelegenheid publiceren rve de tocgang tot dit fonds.

Maar op dit gcbied bestaarr nog andere standaardwerken, die minder
gekend zijn. Znnder naar cell l'oltedige lijst te strcvcn gcven rve op het

cinde van dit artikel ecn literaluuropgave. Zorvcl Hans Eichlcr als
Eticnne van Caster gcven achleraan in hun boek een uitgebreidc
bronnenopgave. Voor meer historische achtergrondinformatie venvijzen
we graag naar het r.verk van Eticune vatr Castcr en Roland Op dc Beeck.

We rvillen hier even één rverk belichten. nl. dit van Hcnry Rousseau. Dit
werk is verschenen in 1912, juist vóór dc Eerstc Wcreldoorlog. Dit
nuakt dat $,e van sommige graSlaten. die door oorlogsomstandigheden
vcrnietigd zijn, over beschrijvingen en aÍbecldingen bcschikken. ( l)
De platcn zijn chronologisch per ecuw van totstandkonting geklasseerd

en bcschrevcn. Naast dc aard van het ntatcriaal rvaaruit de plaat is
gemaakl (stecn of kopcr) wordt ook de plaats vcrmeld \vaar ze aan te

treffen is (oestand l9l2).
In Maanderen is Bruggc dc plaats waar de meest uog bcn'aarde koperen
grafplaten te vinden zgn (Sint-Salvatorkathcdraal en Sint-Jacobkerk
(2).)

We gelcn hier enkele voorbccldcn :

nr. 64 : Hicr licht begraven Pieter Lausame die staerf int jaer

M.CCCC.LXXXIX den lactsten dach in Noventbre.

Hier licht bcgravcn joncfrauwe Lizebette f Maíin Paurvelius.

Pieter Lausarnc uyf due staerf int jaer MCCCLXXXVII den

Vlllsten dach in Ougst (lcper. O.L.Vrourvhospitaal).
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nr. 67 Hiq leght ionfrouwe Katheline van Houtem .....uns('l)
Volders wijf rvas die staerf int iaer ons . ... den Vlsten ....van
decemb...
(Gent, muscum van stenen opschriften, ruines Sint Bavo)

nr. 105: Sepulture van dheer Znghere van Male die overleel den VI
dach int Juillet 160l - ende vanjoncvr Anthonine fa
Pieter vander Mut-e svroors dheer Zeghere van Male eerste

huusvr overleet den IX in Desembre ao I 559 - Joncvr

Johanna fa dheer Bcrtrand Haghe svoors dheer Zeghers

tweede huusvr - overleet den VIII Aougst 1569 - ende ight
begraven te Minderbroed(er)s in Johannes capelle Zeghere van
Male dheer Zcghcrs zone die overleet dcn VIII in Septembre

l55tt - jonwr Elizabeth dheer Zeghers voors dochtere eerste

huusvr van dheer Christoffels Ghuuse overleet XXV Octobre
1567 -joncvr Anthonine fa dhcer Zeghcrs voornoemd tlveetste
huusvr van dheer Guillame Crocket die overlcet den II April
I 564. (Bruggc. St.-Jacobskerk)

nr. 106: abt Leonard Betten, + 3 l oktober 1607

Bewaarplaats: Museum van de Bijloke, Gcnt
Hierop vinden we de maker van de grafolaat terug: "Libert van
Egheem me fecit Mechliniae"

Als toenuatje gevcn rve nog een voorbeeld uit de studie van dhr. L. Liekens
bctrcffende dc grafstenen van Hallaar (zie litteratuurlijst nr. 9).

IIIlr,R IEYT BEIGIR^VE N

IDENI EEIRSIAMEN AIRNOUTI
vAN BocKEL INlslYINl
LEVEN SCHEPBN EINDEI
ItIoRIGEMEESTER DES LAN',tS ENDE
VRYHIEIYIT vlAN HEYST
sTlElRr'l DEN [El rANvA[Rrr]s
Àol r6s7 ENDIEI

.tIIAI,YN LANIÍBRECIITS
sIYNE WErTIIGIHE [rrUYS

l IDIE STIERJF DEN...>
V(X)R DE ZI
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Litteratuur:
l- Frottis de Tombes Platcs. catalogue descriptif. par Henri

Rousseau. Musées Royaux du Cinquantenaire à Bruxelles. 1912.
2- Supplément au catalogue dercriptif. par H. Rousseau,1923.
3- Verzameling Graf- cn gedenkschriftcn van de provincic Antuerpen.

Antu,erpen, 1856. l0 delen.
4- Die gravierten Grafplatten aus Metall im 1.1. JahrhunderÍ und

ihre Vorstufen, von Hans Richter, Köln 1933.

5- Grafmonumenten te Bruggc voor 1578. door dr. Valentin Vermeersch.
6- De graÍkunst in Belgisch-Limburg. door Eticnne van Castcr en

Roland Op de Beeck. Uitgevcrij Van Gorcum Assen. 1981.
7- 'Het epitaaf van Jan Gcvacrts: een prcnt van Adriaan Lommelin, naar

Erasrnus Quellin ?". door Frans Baudouin. in Liber Anricorum
Leon Voet. De gulden passer. Antrverpen 1985. blz. 485.
Tot in I 798. toen het rvcrd vernield bcvond zich het gcbeeldhouwd
marmeÍen epitaaf van Jan Gevaerts. dc vader van Gaspar Gcrartius. de
Antwerpsc stadsgrifficr cn bekende humanist in dc kapcl ran de
ambacht van de Schoenmakers, gelegen aan de kooromgang van de
O. L. Vrouwkathcdraal tc Anttverpen.

8- La grand théatre sacré du Duche de Brabanl.
A la Haye. chez Gerard Block. 1734, devise en quatrc volumes.

9- "Het Íessort van Mechelen of de geschiedenis der gemeentcu
Heist-op-den-Berg, Boisschot. Hallaar en Gcstel". door L.Liekens
deel I. Mechelen, 1897, blz.328-331.
Iu "Ons Heen'I". jrg 3 3 . nr. I van I 979: "De oude grafstcncn uit dc kcrk
van Hallaar". blz. 35-38.

l0-Grafschriften Gierle. XIVe-XIXe ecurv. Eticnnc van Caster, V.V.F. afd.
Antwerpen, l9tl4. bijdrage tot de lokalc geschicdenis en de
genealogie.(met verdere archieÍbronnen).

Voctnotcn:
l- Een gclijkaardigc situatie heeft zich voorgcdaan met de grafpla-

tcn notaties van l'óór de Trveede Wereldoorlog. Zo hebben we nog
informatic die stond op dc grafplaten van dc Sint Cordulakerk tc
Schoten, rvaar hccl wat vernicld is gcwordcn door bominslagen.

2- De kopcrcn grafplatcn van de Sint-Salvatorkathedraal te Brugge
bcviuden zich nict allccn in hct kcrkgcdeellc. maar ook in een bijgebouw
van de kathedraal.

oOo
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VOORDRACHT: COMPUTER EN DIGITALE
BEELDVORMING.
21 September 1999

oOo

Ruinr 40 gcinteresseerdcn waren aanwezig op de voordracht "Computer en
Digitale Beeldvorming" te Merksem.
De sprekcr van dienst, de heer Schallenbcrg Freddy. verbonden aan het
Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen (RUCA). kon gedurende de gansc

avond de toehoorders boeien met overz-ichtclijke inlormatie en dito
frappantc genealogische voorbeclden. Het rvas alvast NIET dc bedoeling
een cursus Photoshop of iets dcrgelijks tc presenteren. maar WEL de

diverse mogelijkheden cn tocpassingen te laten zien welke nagenoeg de .

meeste fotoprograrnrna's ons te bieden hebben. Ook het kleinste
fotoprogramma heeft een drenrpel waar je hcel wat mee kunt aanvangen.
Begrippen als raster, moire, blur. unsharp, bitmap, halflone. grayscale en

bccldformaten TIF, JPEG. BMP en EPS zijn ondeÍussen gemeengoed
gervorden.

Na wat historiek volgde een summier overzicht van dc grote algemene lijn
waarop ecll kandidaat- uitgever zljn documenten, zíjn foto's of
krantenknipsels, moct opnemen. vemerken en conseneren voor het
nageslacht. het was beslist een rneer dan boeiende cn leerrijke avond.
Wordt vervolgd.
Tot slot werd onder de aanrvezigen een enquëtc gehouden betreffende ltet
gebruik van fotoprogramma's. Van de aanwezigen maakte toch 30 %
gcbruik van een of ander fotoprogramma. Het nleest FOTOSHOP (8X),
vcnolgens COREL DRAW (6X), POWER POINTE (2X) en
FOTOCLUB (2X). Andere programma's te weten. COREL HOUSE,
PAGEMAKER, PICTURE PUBLISHER, YELLOW DRAGON,
PHOTOIMPACT cn ALFA PHOTOWISE scoorden slechts cenmaal.

uw verslaggever van dienst.
Marc Van Acker.
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h.. Jaan 2000.

oOo

Voor ons in het nu het jaar 2000, maaÍ :

1997 volgens de feitelijke geboorte van Christus (+ 4
voor de jaartelling)
2753 volgends de oudromeinse kalender
2749 volgens de oudbabylonische kalender
6236 volgens de eerste Egyptische kalender
5760 volgens de Joodse kalender
7420 volgens de islamitische kalender
1378 volgens de Perzische kalender
1716 volgens de Koptische kalender
2544 volgens de Boedistische kalender
5l 16 in de huidige grote cyclus der Maya's
208 volgens de Frans Republikeinse kalender
Het jaar van de draak volgens de Chinese kalender.

oOo
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VOLCXKEN DIERCX, WEDUWE VAN
HIERONYMUS COCKX.

Hugo Lambrechts-Augustijns

19È

Bron: "De Guldcn Passer", Bulletin van de Vereniging der Antwerpseb
Bibliothcken, 53 jrg. l975.blz.n 215-247 .

"Archivalische gegevens over Volcrken Dicrcx. wedurve van Hierotrymus
Cock. door Lydia De Paurv-De Veen.

\>

In dit Antwerps tldschrift verscheen een intcressante studie over dit
drukkcrsechtpaar. Op 25 Januari 1569 lieten zij bij notaris Loemele hun
tcstamcnt opmaken. Zljn neef. Hans Wellens. akuas Cock eu zoon van
schilder Matthijs Cock. kreeg onder bepaalde voonvaarden 100 guldens en
ecn rvaterverfdoek van zijn vader. Andere ucveu en nichten rverden ook
bedacht. samcn mct de Mechelse schilder Gcrard Oeyens. Indien Volcxken
ecrst overleed krecg haar moeder, Margriet Hcndrickridochtcr 25 guldens.

Er waren sommeu voorzien voor haar broer Comelis Hendrik en haar
zustcr Marie, mct huu kinderen. De voornoemde Hans rvas ecn natuurlijke
zoou van Matthijs Cock. Als testamentuitvoerdcrs voor de minderjarigen
wcrd kozijn-koopman Adriaen Gielis cn Jan van Turnhout. oom van
Volcxken. aangesteld. AIs getuigcn bij dc notaris tradcn Pcetcr vander
Hc1,dcn. kopersteker cn Jacqucs Meesens, crcmer, op.

Hicrorrymus Wellens. die men heet Cock, overleed een jaar latcr. in 1570.

Hij had geen kinderen.
Zijn weduwe hertrouwt met Lambrecht Bottin. Deze zou in 1576
achtcnvccrtig jaar oud geweest zijn. Lambrecht moet voor l58l overledcn
zijn. want Volcxkcn treedt in haar volgend tes[ament van 17 October l58l
op als zijn rveduwc. Bij haar overhjden krijgt haar nichtje Beatrix, dochter
van haar broer Cornclis. 600 guldens. Haar necf Quintcn Jaussen, zoon
van haar zuster Marie krijgt de platen en de druksels. Drukker Sander
Jansen. werkzaam bij Volcxken. krUgt een lijfrente van 50 guldens. Zijn
dochter Sara is ecn petekind van dc testatrice cn wordt bcdacht met 25
guldcns.

-8-



De andere petekinderen van de kinderloze Volcxken warell: Grietken
Willem Jacobsdochter en haar zuster Betteken Willem Jacobsdochter (elk
goed voor 100 guldens). Volcxken Oeyens, Maeyken de Jode. dochter van
Gcrard dc Jode, Cornclia dc Momper, dochter van Bartholomeus, Suzanna
Alewijns Hendricxdochter. Dirk Gallc zoon van Filips, Juditlt Augusteyns
Warijnsdochter en Bctteken Hans Quirincxssendochter (deze 7
petekindcrcn krijgen elk 25 guldens).

De zuster van Hieronymus noemt Baóara Wellens. Margriet Scholt, de

dienstmeid van Volxcken. werd ook niet vergeten in het testament. Onder
bepaalde voonvaarden krijgt necf GodevaeÍ, zoon van haar broer Diericx
Dicricxssen. een decl van de overblijvende goederen. Als testamcntvoogden
over Godevaert werd haar broer Cornelis Diericxssen en haar zwager Jacob

Aertssen aangeduid. In een codicille van 14 september 1582 laat Volcxken
nog een som na aan een niet eerder genoemd petekind, nl. Adriaentken
Cocx Michielssone.

Mevrouw Julia Verbist, Plantijnlei 2t te Schoten, bezit een foto als
,olgl:

Een foto gcnomeu tc Merksem door fotograaf Bulens in l9l l.

Er is opgcschrcvcu : Stroobants op haar 35ste levensjaar.

Mevrouw Vertist wil dre foto schenken aan iemand dic van dcze damc
fstanrt of cr mee vcnyant is. Zegl u dat iets, necm dan contact op mct Julia

Verbist
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HpT GENEALoGISCH

VADEMECUMVAN
DnANOUTER

Speuren naar Dranouterse voorouders is voor de genealoog een

moeilijk karu,ei. Door oorlogsomstandigheden verdweuen
talrijke, belangrijke archiefstukken die voor de genealoog

interessant zijn. Bovendien zijn de beschikbare bronnen ovcr
verschillende archiefbewaarplaatsen verspreid. Mattias Pattyn,
die reeds veel over Dranouter publiceerde, hoopt dit euvel
gedeeltelijk weg te werken. Daarom bewerkte hij in een eerste

uitgave enkelc registers rn.b.t. Dranouter (verkopingen
lcenheerlijkheid Dranoute r (17 52 - 17 96), wettelij ke passeringen
lecnheerlijkheid Keij senij ck ( 1675 - I 787), rundvectelling 17 7 2,

enz.). De publicatie rvordt afgerond met een index op de
familienamen.

A uteur'. Mattias Pattyn
Formaal: A4
Bladà-iden:93
I,'e rschij ni nosdatum: I 5 februari 2000
Uitgave in eigen beheer

Intekenins:
BBLGIË

Mcn gireert het bedrag van 500 BEF over op rekeningnummer
063-959298349 van Mattias Pattyn, Spiervelden 4, 8950
Nieuwkerke - Heuvelland met vermelding ... ex. Dranouter. De
uitgave kan men aÍhalen bij de autcur vanaf 15 fcbruari 2000.
lntekenaars die wensen dat hun exemplaar met de post

verzonden worden dienen 100 BEF extra te gi
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SPOREN VAN JE
VOOROUDERS.

oOo
Met deze titel worden de sporen bedoeld, die onzc voorouders hebben
nagelaten op papier en in documenten- sporen dic het mogelijk maken hun
leven te reconstrueren.
Er blijft steeds ccn nood aan genealogische bronbewerkingen. Op de

originelen zijn over het algemeen geen klappers. dikwijls zijn ze in
moeilijk leesbaar schrift opgesteld. kortom een tijdrovend werlg om deze
bronnen nauwkeurig na te kijkcn in éen van de rijksarchieven. Deze reeks
van bronbervcrkingen probeert e,en zo groot mogelijke toegevoegde waardc
te g,even aan het originele stuk door:
de berverking zclf
-de berverking te voorzien van een klapper.
-en ten slotte dc keuze van de berverking.
De initiatiefnelncrs van dezc reeks "Sporen" van je voorouders dragen er
zorg voor dat u in het bezit kan komcn van deze bronbewerkingen op ecn
zo goedkoop mogclijke rnanier. U maakt zelf de keuze wclke berverkingcn
u wilt aankopcn en stelt op deze wijze een persoonlijk genealogisch

naslagu'crk samell.
De bcrverkingcn rvorden u losbladig op A4 en recto/verso aangcboden.
tenzij anders vermcldt. Dit systecm heeft voordelen zowel voor u als voor
ons. U kunt een keue maken uit de bewerkingen welke uw aandacht
trekkcn cn zclf bcslisscn hoc u ze verder bervaart. We laten het aan u over
oln zc te laten inbinden of in een kaft te bewaren.
Hecft u iets in huis dat bcwerkt is of in aanmcrking kan komen voor
bervcrking'l Wilt u nteehelpen dit initiatief uit te bouwcn? Telefoneer dan
naar het nr. 03/6.16.16.77 (G.Vervoort).
Hoe bcstellen?
U nraakt ecn kcuzc uit de rcferentienummers (bv. Sporen l-5-7). Deze
vermcldt u op hct sto(ingsformulicr. U telt de bedragen op van de gekozen

werken en r crhoogl dit bcdrag met de portkosten.Berekening van de
portkosten.

U tclt hct aantal bladzijdsn van het bcstclde samcn.
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Tot 14 blz.
van l5 tot 34 blz.
van 35 tot92bb..
vau 93 tot 134 blz.
van 135 tot 196 blz
meer dan l96blz.

35 Fr
39 Fr.

53 Fr.
6l Fr.
Ít3 Fr.
100 Fr.

Het totaal bcdrag storten enkel en uitsluitend op rekening
063-1863846-26 t.n.v.
Georges Vervoort. Prinshoevcrvcg 65 te 2180 Antlverpcn (Ekeren)

Gencakrgisch fonds: "SPOREN" van,ie voorouders.

4

0 l Volkstelling Houtveme 1796 (l2 bb..) ............................ 30.-
02 Oorlogsschatting van 1794. Te vcrkopen en ouder

curatele gesteldc goederen in dc provincie Antwcr-
pen (98 blz.)............ ..............200.-

03 Uw Antrverpse voorouder. . ... cen onwettig kind'?

ecn verlatcn kind? cen wceskind? Deel I (250 blz.)........450.-
04 Uw Antwerpse voorouder..... ccn onrvettig kind'l

een verlaten kind? een weeskind? Deel2 (226 blz.)........400.-
05 Volkstelling Westmalle 1692 (10 blz.) .... ...25.-
06 Antwerpse straten. Een handige en praktische bro-

chure met ecn omzettingstabel van secties en sec-

tienummcrs (voorkolnende in de akten van de bur-
gelijke stand) naar normale straatnamcn en dc paro-

chies waarondcr zc ressoÍercn (50 blz.)*.............. ........ 100.-
07 Heraldiek voor beginners. Dit handig en praklisch

wer§e geeft u de basis orn een rvapenschild te

lcren lezen cn begrijpen (2tlblz.)** .... ........100.-
08 Volkstelling Mol-Balen-Dessel 1694 (38 blz.)........ ........ 95.-
09 VolkstellingBoom l(r93 (30 blz.)..... . .... ...75.-
l0 Volkstelling Merksetn-Dantbrugge 1694 (3(t blz.).......... 95.-
I I Gencalogischc sprokkelingen en rvcetjes 1999.

(20 blz.) Brouwers te Antrverpen en omgeving. Onzc
gcncalogische gcgcvcns staan op "papier"! Wic is
molendraaier?.................. .......50.-

12 Morkhovcn: Parochieregister Dopen 1633-1805 (80 blz.) 190,-
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genealogische gegevens staan op "papier"! Wie is
molendraaier?.................. ....... 50--

l2 Morkhoven: Parochieregister Dopen 1633-1805 (80 blz.)190.-
I 3 Morkhovcn : Parochieregister Huwelijken 163 3- I E05

(40 B12......... ......100.-
14 Morkhoven: Parochicregisters Ov'crlijden 163 3- I 805

(38 blz.) .............9s.-
I 5 Antrverpen: parochieregisters Sint Walburgis.

Hurvelijken 1778-1796 (134 blz.) ..............270,-
16 De lveg naar een familiewapen ! Tips en trucs voor het

vinden vau oen oud familiewapcn of het nuken van een

nieuw. (32blz.)** .................150,-
l7 Oevel: Parochieregister Hurvelijken 1873-1940 (60 blz.)150,-
l8 Oevel: Parochicregister Overlijdens 1800-1940 (156 blz)300.-
l9 Oevel: Parochieregistcr Dopcn en huwelijken 1797-

lE72 (t52blz.)............. ........300,-
20 Oevel: Parochieregister Dopen 1698-1735 (46 blz.)....... 110.-
2 I Oevel : Parochieregister Dopen I 873 - I 9 l0 (16(» blz.).....320,-
22 Oevel: Parochieregistcr Dopen l9l l-1940 (228b12.).....450,-
23 Noorderr+'ijk: Dopcn cn huwelijken 1606-1797 (404 blz.)800.-
24 Noorderr+,ijk: Overlijdens 1608- I 797 ( I 56 blz.).......,..... 300,-
25 Herentals : Volkstelling 1795 (42 blz.).......................... 130.-

IN VOORBEREIDING:

Volkstelling Herentals 1692 - 1705 - 1755
Antwerpen : Parochicregisters Sint Walburgis. Dopen 17Í14-1796
Merkscm: Parochicregistcr hurvelijken St. Bartholomeus en St. Franciscus
(Klappers)
Bijzondere rvachtcrs (acht/bos) in de provincie Antrverpen l9de- 20ste
eeurv.

Volkstelling Hoboken l(r93
Volkstelling Ekeren I 692.

oOo
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KWARTAALBLAD VOOII HERALDIEK
h^?(iaNc,4lllH{tt t lllt Àki.q[Í roso

HOMUNCULUS

Iedere genealoog is in meer of mindere mate, geÍntcrcsseerd in
heraldiek. Het is rtaarom, dat wij uw aandacht willen vestigen op het
ku,artaalblad voor heraldiek HERALDICUM DISPUTATIONESheT
enige trourvensdat aan deze materie gervrjd is in Maandcren cn België.
Dit jaar bestaat dit tijdschrift 5 jaar.

Indicn u bent geintercsscerd in Wapenschilden. hun ontstaan ,

geschiedenis, aan rvelke families ze tocbchoorden. achtergronden.
actualiteit enz. abonnccr u dan op dit blad.
Iedere aflevering heeft ca. 28 blz.. A5 (éeu maal per jaar 4 bladzijden in
kleur)
Voor slcchts 350 Fr. ( Euro E.6E) pcr jaar krijgt u
lo) Een verzamclmapje om alle vier de aflcvcringen van

HERALDICUM DISPUTATIONES in op te bergen.
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2o) Het tijdschrift zelf met artikels over heraldische onderwerpen.
3o) De bijlage DISPUTATIONES met informatie over heraldische

evenementen. vragen en antwoorden, boekbesprekingen. nieuws,
vraagen aanbod, enz. .

Ter gelegenheid van het vijlarig bestaan van het tijdschrift. ontvangen de

abonnees. dit jaar, bovenop de 4 nummers die per jaar verschijnen. de

informatieve bijlage Disputationes en het verzamelkaftje, nog een kleine
attentie.
Abonneer u door 350 Fr. te storten op rckening nr 645-1960979-62 of een
gekruiste cheque te sturen aan

HOMUNCULUS
Krommclei4T

2l l0 Wijnegem.

Eveneens zal naar aanleiding van dcz.c vc1aardag, in het najaar een

Jubileumboek verschijnen van ca. 200 pagina's met heraldische artikels. De
intekenperiode hiervoor loopt tot 3 I Juli 2000 en dc prijs bedraagl 450 Fr.
voor abonnees van Heraldicum Disputationes en 495 Fr. voor
niet-abonnees, waaryan het boek rvordt afgehaald. Anders dient de prijs
verhoogd met 100 Fr. verzcndingskosten.

Inlichtingen bij
Marc Van de Cruys,

Krommelei 47,
2110 Wijnegem.

of tel. 03/353 25 69 (van 13.00 tot 21.00 uur).
e-mail : homunculus@yucom.be

Ecrder verschcen ook al De weg naar een familiewapen lmet tips en trucs
voor het vinden van een oud familiewapen of het maken van een nieuw.
(Nog steeds verkrijgbaar)

oOo

15-



íii) \ ,

I
(

I

l

EOED Orrr wEcEeN t

4

STADSARCHIEF ANTWERPEN.
)
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Sluitingsdagen 2000.

De lccszaal vau hct Stadsarchiefis gesloten op :

- 3 januari vanaf 12.30

- 21 april (twecde paasdag)

- I mei (fcest van dc arbeid)
- I juni (O.H.-hemclvaartsdag)
- 2 juni (brugdag)
- l2 juni (tu'eedc piuksterdag)
- I I juli (fccst van de Vlaamse Gemeenschap)
- 2l juli (nationale fecstdag)
- l5 augustus (O.L.V.-hemelvaartdag)
- I novembcr (allcrheiligen)
- 25 dcccmber (kcrstdag)
- 26 dccembcr (tu'cedc kerstdag).

LESSEN OUD SCHRIFT
o0o

Door omstandigheden totaal buiten onze wil, zijn wij verplicht
igdc lessen "Oud Schrift" af te gelasten.

zich echter inschrijven in dc cursussen, die ingericht
hct CENTRUM VOOR FAMILIEKUNDE, te Merksem.

Inlichtingen cn inschrijvingen kunnen telefonisch genomen wordcn
nummcr 03/646.99.88.
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VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE

AFDELING ANTWERPEN V.21ry.

Voorzitter :

Secretaris-
Penningmeester

Beheerders

oOo

Engelbeí Roels
Speeltuinlaan 15.

2640 Mortsel
Tel:031449.67.52
e-nuil : engelbert@s§net.be

Richard Deruyter
Vogelkersstraat 4,
2180 Ekeren
Tel:03/664.31.41

Jef Hendrickx
Ommeganckstrazt 4,
2018 Antwerpen
Tel: 03/233.93.91

JozefLathouwers
Groot Hagelkruis 184,

2030 Antwerpen
Tel.: 031542.59.33

Jan Vanderhaeghe,
Claessensdreef 136,

2950 Kapellen
Tel.: 03/665.15.56
e-mail : Vanderhaeghe jan@village.uunet.be

Georges Vervoort
Prinshoeveweg 65,
2ltl0 Ekeren
Tel:031646.16.77
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Gebied van de Afdeling "ANTWERPEN"


