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Jimrny De Souter, Crirnbert 30, 2150 Borsbeek

e-mai l: jdesouter@pandora.be

Engelbert Roels, Speeltuinlaan 15, 2640 Morlsel
e-mail. e ns e I bert, ro eb(AÍekn et. b e

Tel.: 03 449 67 52

Patrick Cleiren, Goudvinklaan 33, 2070 Zwijndrecht
e-mail : c le ir e n. p atríc k@s ca r let, be
Tel :03 252 44 97 (na kantoor uren)

Marc Storms, Mechelsesteenweg 198, 2018 Antwcryen
e-mail : st o r m s. dew iíAb e kaco m. net
Tel.: 03 238 43 78
Bankrekening 7 5 I-201 7029-5 I -VVF Reg.Afd Atlthterpen

Rina Havelaerls,
Essenhoutstr. 166, 2950 Kapellen
e-mail : redactie.dag@telenet.be
Tel.: 03 297 6298

Het driemaandetijkse tijdschrift van de regionale afdeling
Antwerpen van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde vzw.

Het wordt automatisch en gratis toegestuurd aan alle WF
leden wonend binnen de regio Antwerpen.

Jaarabonnement:10 Euro (Buitenland 14 Euro).
Te storten op bankrekening 751-2017029-51

van uit buitenland lban 75-751201702951bic AXABBE22
Regionale VVF afdeling. Antwerpen.

Werkten mee aan dit nummer
Jimmy De Souter, Hugo Driesen ,Frangois Haverals,

Hugo Lanbrechts,Marc Van Acker.

Iloofdredactie en lay-out: Rina Havelaerts

ledere medewerker is verantwoordelijk voor ziin bijdrage.
Overname van telcten is toegelaten, mits bronvermelcling en

toezendingvan de publicatie aan ons redactie- adres.
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Beste genealoog,

Hierbij bieden wij u opnieuw onze Antwerpse genealoog aan. Het is deze
keer niet enkel het laatste nummer van het jaar, maar ook de laatste keer
dat wij u ons tijdschrift kunnen toesturen. Door het tekort aan interessante
artikels zien wij ons tot onze grote spijt genoodzaakt te stoppen met onze
Antwerpse Genealoog. Artikels uit onze regio en aankondigingen van
activiteiten en publicaties zullen in de toekomst in Vlaamse stam en
Genealogie en Heraldiek verschijnen.

Natuurlijk wil ik bij deze onze leden bedanken die ons in de loop van de
voorbije jaren artikels hebben toegestuurd. Zij hebben er mee voor gezorgd
dat wij ons tijdschrift toch verschillende jaren hebben kunnen vullen met
interessante genealogische weetjes. lk wil hen absoluut aanmoedigen om
hun schrijverstalent zeker niet op te bergen en om ons artikels te blijven
bezorgen. Deze kunnen wij dan eventueel op onze website plaatsen oÍ
doorsturen naar de redactie van Vlaamse Stam.

Het budget en de tijd die wij nu zullen besparen gaan wij gebruiken om de
website sterk uit te breiden en te actualiseren. Bij belangrr.lke activiteiten en
publicaties zullen wij u ook nog een nieuwsbrief toezenden. Verder blijven
wij aanwezig zijn op diverse genealogische bijeenkomsten en vanaf nu ook
in het nieuwe Felixarchief waarover u verder meer kan lezen. Ook blijven
wij verder werken aan onze projecten en blijven wij zoeken naar nieuwe
werkjes ter publicatie.

Rest mij enkel nog om onze redactrice van harte te bedanken voor haar
onuitputtelijke inzet en haar heel veel succes toe te wensen met het
beheren van onze website en onze publicaties.

lk wens al onze leden prettige eindejaarsfeesten en hoop jullie volgend jaar
allemaal te mogen begroeten op een genealogisch evenement of natuurlijk
in het archief.

Regionale Genealogische avond

Elke derde woensdag van de maand in het

Nationaal centrum Van Heybeeckstraat 3

2170 Merksem

Van 19 u 00 tot 22.u30.1

S ta d s a rc h ie f-FelixArch ie f
Elke eerste vrijdag en derde vrijdag yan de maand

14u00 tot 16u00

14 stsmbomendug
Begijnendijk

9 de LimburgsÍe
Ge neulo s che contuctdug

Roermond nederland
11u00-16u00

Tlteqterhotel
De orangerie
Kloosterwund
plein 12/16
Roermond

Kijk ook een regelmutig op onze websiÍe

http : //us ers.belgacom.net/ 9c567 812 I
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door Marc Van Acker

ln de eerste helft van de 19e eeuw ontstaat het openbaar
vervoer in de stad. Paard en kar doen hun intrede in het stadsverkeer.
In 1836 was de stad nog tamelijk klein en de meeste bewoners waren
gewoon om alle afstanden te voet af te leggen,maar op 3 mei van dat
jaar werd de spoorlijn Antr,verpen- Mechelen- Brussel geopend. Het
station lag toen buiten de Spaanse vestingen. Het reizigersvervoer per
trein ging in stijgende liin zodat het nodig werd om
omnibusdiensten in te richten tussen het Ooststation (nu Centraal
station) en verschillende plaatsen in de stad.

De Omnibusmaatschappij " Den Brabangonner" werd
opgericht. Stichter was .1. B. Verstrepen. Hij stuurde het volgende
bericht de wereld in : " Ik kom in deze stad een publieke voituur, in
de vaart brengen." Onmiddelliik dient zich een concurrent aan :

Koelman- Lauwers en De Wit. De Antwerpenaren kunnen nu met de
omnibus van het ene naar het andere einde van de stad rijden. Ook
vreemdelingen die van de haven naar het station moeten, maken er
regelmatig gebmik van. ZIj proberen mekaar in te halen en rijden
koers. De stad Antwerpen heeft de omnibusdiensten gereglementeerd
in 1838. Op 14 april 1838 deelde het Gemeentebestuur aan het
Ministerie van Openbare werken mede dat er in Antwerpen 12

omnibusdiensten waren die een regelmatige verbinding onderhielden
tussen stad en station. Zij waren in feite de voorlopers van het
stedelijk openbaar vervoer

.ln 1840 reden er in Antwerpen 134 vigilunten met vier plaatsen. De
Antwerpse vigilantenkoetsiers schijnen een ras apart geweest te zijn.

Oktober-december 200ó Antwerpse éenealooq

ffi$nealogische Lezing
'l{0 jau geleden kwamen zij uit het land van Waas"

olt'-,S.fi deze inerk'n'onI.digc uittocht uit Stoon(lorp verÍelt

Paul Blyweert

.\tstanrmeling rrI
"Pier de vierstoker".

llii znl ook tnkele lietlercn
YeÉoll{cn dic in de "C!rró"
nertlen gczottgen.

Zij mnnkten de rcis vnn Stcrndorp rrllr f,ot pcr tlrlischuit

)Iei rÍinr 280 rvaren ze, een
echtc volksvcrhuizing. l,'lnrilics
m__eÍ lf{nlsh die daar onb.kcnd
llthten vertrokkgn rraar tle Car-
ró. Z9 hsetten De.Ionghc, [le-
g+ms. Van Cleèmput, Bursels,
§chietecrtte, Ile Roeclq Bly-
merl Bieemnns, D€ \+achtcn
ltnclq foube( Vergaurven. De
Coclg l)ecoc§ \'an der IJacg-
hen, lht den Bosch, !'emre i-
rcn, Íxl, Wt$ilëy, I-Ioe tinan,
Cllur e.a.

\À/oensdag 14 maart 2Q07
om 20.00u

Nationaal VVF - Centrum,
Van Heybeeckstraat 3, 2í70 Merksem

I)e toegang is gratis
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- Item des zondaigs, des dysendaigs ende des donderdaigs tsovonts

versch vleesclr in redelicheden

- Item elcx daigs in de vastenen eenen haerinck ofte boexhoer

- Item noch in de vastenen zess pont vigen

- Item noch in de vastenen drie werven ter week peeper oft savege (?)

f§ vlas

pl bier

GHIíRAAOD I

Wij inforrneerden u reeds eerder over ons scannings-project. Wij
blijven in de toekomst hieraan verder werken.

Wil u net zoals de heernkring van Heist-op-den-berg en het
Rijksarchief van Antwerpen ons uw verzameling doodsbrieven
en/of andere genealogische documenten ter beschikking stellen om

in te scannen?

Laat het ons weten!

In ruiI ontvangt u naast uw orginelen, deze ook digitaal op cd-rom.

Oklober-december 200ó Antwerpse 6enealoog

Zij dronken teveel en vochten voor een niemendalletje. Soms
weigerden ze gewoon iemand te vervoeren omdat zij de persoon in
kwestie niet mochten. Soms diende de klant klacht in en dan nam
men de koetsier zijn boekje af. Dat was een ramp want een koetsier
zonder rijboekje was al even weinig waard als een koetsier zonder
paard.

Het stedelijk reglemenl bepaalde dat de koetsiers op hun
standplaatsen niet heen en weer mochten rijden, met de zweep
kletsen of met elkaar
twisten. Zij mochten niet
uit de rii komen en naar de
reizigers roepen om een
voorkeurbeurt te krijgen.
Roken was ook verboden !!

Voor een reis
binnen de stad mochten zij
voor één reiziger 50 centiemen rekenen; voor twee of vier personen,
één frank. Vanaf 22 uur tot 's morgens kostte de reis 50 centiemen
meer.

Voor een reis heen en terug naar de Societeit der Grote Harnronie,
die van St. Cecilia, het Kiel, Berchem, Borgerhout of den Dam rverd
voor 1 en 2 personen I fr. aangerekend, voor 3 en 4 personen 1,25 fr.
Er zal bovendien 25 centiemen meer verschuldigd zijn voor elk
kwartier bovenop.

Voor een reis heen en terug boven gemelde plaatsen, op de

steenweg en minder dan een uur afstand van de stad werd voor 1 tot
4 personen 2,50 fr aangerekend. De barreelrechten daar niet
bijgerekend. ln die omtrek zijn begrepen : Merxem, Deurne, 't
Ruggeveld, De Luythagen, Wilryck en Hoboken. De vigilanten
hadden ieder een vaste síandplauts aan het station, Er waren twee
rijen. Aan het begin van elke rij stond een paal met opschrift. Dit
opschrift luidde :

,.C,,ru .Ifru"ttcían,
Àtcl.nno ttrmc iguyÈ, louo8:cu, dc ÍoitaÍ€a
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" voitures retenues " : riituigen die vooraf gereserveerd waren.
" station de voitures disponibles" : beschikbare rijtuigen.
Enkele jaren later werd er een reglement uitgevaardigd dat bepaalde
dat :de stationsvigilanten genummerd moesten zijn.zij bespannen
moesten zijn met goede sterke paarden.de rijtuigen geen gebreken
mochten vertonen.

Het uniform van de koetsiers werd ook gereglementeerd :

zwarÍe vilten hoed met zwarte saaien galon en vest fral< van
notenbruin laken versierd met koperen knopen zwarte halsdoek,broek
in notenbruin laken laarzen katoenen handschoenen
Dus : echte heren, sinioren !!!

Er is niets nieur,vs onder
de zon. Ook in die periode
bestond de tecltnisclte
conÍrole al. Op vastgestelde
dagen werd het gesparl

gekeurd. De koetsiers en
huurhouders (ondernemers die
paarden verhuurden) wisten
dus wanneer de controle
geber.rrde. Op de ker-rring

verschenen zij dan ook met
gezonde, sterke paarden. Gewoonlijk waren die voor de gelegenheid
ergens ontleend. Eenmaal de keuring voorbij werden ze terug
vervangen door wat men toen " haridellen" (ongezonde, afgebeulde
paarden) noemde. Rijtuigen kon men niet verwisselen en zij werden
dan ook dikwijls afgekeurd.

Koetsiers lapten alle reglementen aan hun laars en

bezondigden zich aan allerlei onwettige praktijken. De paarden
werden dikwijls wreed behandeld en het gebeurde meer dan eens dat
ze neervielen van uitputting. Ztl bedrogen hun klanten en brachten ze
bijvoorbeeld naar andere hotels dat zij gevraagd hadden omdat zij

P. WITvRoUwEN
--:+

HUURTToUDER I LoUEUR de YorïuREs
t-.

Gala RiÍtulfien I Yottures te Galat
voo.HUwEUJKEN,OOOPEN,sor, I pour r'lOC€S, EAPTííES, .tc.

t--

efr»rc/ilzaol, t/, I e/lnn/,,en/i n,
sq.NrwERPEN. I nuve qs.

, r"t.r,ull-rzse. :
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Genoteerd door Fr. Haverals

Toevallige vondst in Grooten Actboeck der stad Lier, vol 1, fol 182

vo, uit de XVe eeuw

Dit is de proven die elck van den twaelve broeders woonende in de
capelle van Sint Jacop jaerlicx sculdich zijn te hebben

Ende ierst zal elck van den voors. Broeders hebben vier ellen

grauwt wollens lakens

-ltem vier ellen lijndersfl,| lakens

-Iteme een paer schoen

- Item een halfpont keersen

- Item elcx daegs eenen pot byersf2,] ende goede potagie

- Item elcx daegs een Kermiche van terwen de twee deelen en de

tderde deel roggen wegende de drie een pondt

- Item elcx jairs vier tiensche casen

- Item alle weken een half pont boter ende zess eyeren buyten der

vesten oft XVIIe dair vol.

- Item vier daige de weeke gezouten runtvleesch ende verkenvleesch

alsoe vele als de broeders mogen te redelichede

25
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"stipulatione sub nixa".ln Duitse documenten luidt het meestal: 'nret halm
en mond', en dit is een geworpen halm en uitgesproken verklaring van de

afstanda.

"So sal dar wiií in gheleenden cleederenvoir die bare uutgaen, ende en

behoude niet so veel an van den goeden, die hair man ende sij Ísamen

besaïen als een hemdsrqet. Ende als die dode ghegraven ís, so sal sij, mir
hairs voechts hqnt hqir uylen rechïe voirt op 't graft."
(Bt. 30e)

30 en 39.
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van deze hotels een premie per aangebrachte klant kregen. Zij waren
ongemanierde dollemannen en dronkelappen. Er waren er die op hun
bok zaten zoals het hoort, maar anderen wipten er tijdens de rit af en
sprongen als een ruiter op hun paard. Sommigen galoppeerden voor
hun plezier als gekken over de Meir. Vandaar dat heel wat koetsiers
het handboekje werden afgenomen !!!

In 1851 bestonden er in Antwerpen de volgende
staunpluaÍsen voor vigilunten : Grote Markt, Muntplaats,
Minderbroedersrui, Van Schoonbekeplein, Mechelse plein, St.
Walburgisplein, Kelderstraat.

In 1861 waren er in Antwerpen 179 vigilanten ingeschreven
met een vaste standplaats op bepaalde plaatsen in de stad. Zij
vervoerden de reizigers naar de door hen gevraagde bestemming. IZy
kunnen hen vergelijken met de ltuidige taxi's.

In het jaar 1888
werden de volgende
standplaatsen vermeld met
tussen haakjes het aanÍal
rijtuigen.
Groenplaats (30), Oude
Leeuwenrui ( I 4), Noordplaats
(5), Kunstlei (15), Mechelse
plein (4), Meir (40),
Statiekaai (3), Steenplaats (9), Zuiderlei (5), St Jansplaats (12).
Zuidstatie (10), Mechelse steenweg (l), Nijverheidslei (12),
Nassaustraat (15), Leopold de Waelplaats (6), Gerechtshof (12),
Paulusplaats (8), Middenstatie ( 83), Vlaamsche Statie (14),
Statieplaats (10), Gemeenteplaats (10), en Tavernierkaai (10). Totaal
omvatten deze standplaatsen 328 rijtuigen.
In het zeer uitgebreide stadsarchief trefje een wijde waaier van
informatie aan betreffende koetsiers en taxivoerders. Zo vermelden
we de afirame der handboekjes der koetsiers voor de periode 1866-

*7.. *frrffif
Jfr.u,lou/0,

e7{iasuwes,66 o/?rg*laut

Opgelet

Zoals u reeds eerder kon lezen in het voorwoord is dit onze laatste

Antwerpse Genealoog. Voortaan zr,rllen wij onze activiteiten en
publicaties aankondigen in Vlaamse Stam.

Graag willen wij u toch nog persoonlijk op de hoogte houden en

daarom vragen wij u ons r"rw Bmail-adres te bezorgen.

Dit l<an via VVF_Antwerpen@hotmail.com

4tll M.J. Noordewier, o.c.,p.



Okfober-december 200ó Antwerpse àenealooq

I 890
(48911, 48912 en 49813), verder de verhuring van standplaatsen
( 1947 ll ern 194712). Reglementering betreffende koetsiers vind je
terug in de nrs 48611 en 48612.

De meest interressante en meest volledige informatie
hieromtrent vind je in de "Naamdossiers koetsiers en taxivoerders"
(48863 tlm 48874). Het omvat 12 dozen met dossiers van koetsiers
en taxivoerders. In deze dossiers vind je vaak de benoeming voor het
schepencollege. soms ook het handboekje van de koetsier welke hij
steeds op zak diende te hebben, ook alle proces-verbalen en
eventuele straffen. Vaak ook de "pittige" verslagen van deze proces-
verbalen. Scheldnamen en bijnamen kun je tussendoor ook
terugvinden. Bewijs van goed gedrag en zeden, uittreksels van
woonplaatsen en heelwat boeiende info kun je er beslist uit filtreren.

Dat er 200 jaar later de geschiedenis zich blijft herhalen, mag
bliiken uit een politieverordering te Antwerpen gedateert 28
Messidor jaar XII ( l7 juli 1804) en ondertekent burgermeester Jean
E. Werbrouck :

Wij Maire, der Stad Antwerpen,
Onderrigt dat de snelheyd met de welke zekere onvoorzigtige

persoonen ligte en andeye tytuigen door de straten envoorgeborgten
deezer sta.d voeren, zeer dikmaels oorzaek zoude konnen geeven Íoï
het vernieuwen der ongelukken die alreeds zyn voorgevallen,

Willende ons tegen dit misbruyk stellen en met meer kragt als
men het tot heden gedaen heeft,

Gezien, I o de wet van I9 July l79l
2o Onze ordonnantie van politie van 23 Fructidor jaer 9;
( l0 september 1801)
3" Het besluyt van den heere Prefect van 6 Fructidor jaer 10,'
( 24 augustus 1802)

BESLUYTEN
l" Allen voerman van ligte- of andere rytuigen, die in de straeten of
voorgeborgten. deezer stad, en bezonderlyk als ey toeloop is, zig niet

Oktober-december 200ó Anfwerpse 6enealooq

Cedere bonis, profiteri se deserere bona sua creditoribus, quod beneficio
lege concesso viduis licitum fuit, clavibus, cingulo marsupioque
sepulchro sive feretro mariti recens defuincti superium positis causa
gravium debitorum.

Afstand doen van zijn bezittingen, verklaren dat men deze overlaat aan
zijn schuldeisers, het was aan weduwen geoorloofd, door een gunst,
toegestaan door de wet.
De sleutels en de 'huwelijksgordel' op het graf of op de draagbaar van
de onlangs overleden echtgenoot leggen is een zaak (kwestie) van lastige
schuldenaars.

Sleutels zijn een symbool van de macht van de vrouw. Bij de
huwelijksinzegening verschijnt de bruid getooid met de sleutels aan de
gordel. Wanneer dezehaar afgenomen worden. doet ze afitand van haar
recht. Bij scheiding moest zij de sleutels weergeven aan de man.
Als haar man overlijdt, en veel schulden heeÍï, rnag de weduwe de sleutels
op de kist ofde baar leggen, als teken dat zij afstand doet van have en goed.
Men noemt dit de 'gordelreiking o/sleutelworp'. Zo legde in 1404 de
herlogin weduwe van Bourgondië haar gordel, beurs en sleutels op de
doodskist van haar echtgenoot.
In de middeleeuwen zijn de aangeboden sleutels van de stadspoorten aan de
landsheer een symbool van zijn oppermacht'.

Ook de halm is een symbool van de plechtige aanvaarding of afstand doen
bij de overdracht van grond. Bij de investituur van een leen geeft de
leenheer een halm ofeen graszode. als syntbooI dat het leen voorstelt, aan
devazal. Ditvoorwerpsymbool vervangt de staf of gerechtsroede als
lrandelingssymbools. Door dit symbool werd ook een eed bekrachtigd en

werd het gebruikt bij andere plechtige verdragen. In de roman 'van de vos
Reinaart'nam de koning een halm: "doe nam. die coninc een stro ende
vergaf Reinaerde. " (Rein. 2546)
Verschillende oorkonden uit de jaren 744-1344 sluiten met de formule:

M.J. Noordewier, Nederduitsche RegÍoudhedcn,Utrecht, 1853, p. 47
Dirk Heirbaut, Ot;e r here n, t,a:al I e n e n gr(we n, B russel, I 997, p. 66.

)
J
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Hugo Lambrechts-Augustijns

In de registers van Loenhout lazen we een interessant dispuut betreffende
een successieprobleem in de 16'r" eeuw'. We laten deze korte tekst in de

oude spelling.

Als we Verwils en Verdam consulteren, dan merken we dat de symbolische

uitdrukking van de sleutel op het graf steken wel degelijk iets te maken
heeft met het afstand doen van alle aanspraak op de nalatenschap van de

overleden paftner.

I RAA, OGA Loenhout, register 1324,maandag l6 december 1561.

Oktober-december 2006 Antwerpse 6enealoog

zal gedraegen aen het geene reeds zoo menigmael herhaeld is, van
niet gauwer te ryden als den klynen draf en met luyder stemme te
roepen gfir, zdl aenstond,g konnen aengehouden worden, om voor de
regtsbilnken te worden gebrogt en gevonnist volgens de strengheyd
der wetten,' de peerden en rytuigen zullen ten koslen van de

overtreeders in beslag genoomen worden.
2o Men zal alzoo ook behandelen die, de welke, in geval van toeloop
van de steenwegen by de sfad liggende, zoude afzetten en de rey der
andere voituren verlaeten om op den uerdenweg nevens den
steenweg te ryden len eynde gauwer te loopen en de andere voor te

reyden.
3o Her is aen allen eygenaer van ligte ryÍuigen gebooden, binnen de
acht dagen naer de aJkondiging van het tegenwoordig, het gezeyd
besluyt van den Heere Prefect de dato 6 Fructidor jaer 10 ten
uytvoer te brengen, hetwelk voorschryft: lo Aen den hals van het
peerd een bel vusÍ te maeken ten minstens van 6 centimeters hoogte
zonder den ring daer in Íe begrypen, en 5 cen,timeters van onder in
den omtrek, 2o Aen de regter zeyde van het rytuig eene plaet vast te
hegten op de welke den naem van stad en den nomber die door ons
gegeeven word, zal moeten staen.

4o Voor de strenge uytvoering van de voorgaende schikingen, zal
den Heere Generael-Commandant aenzogt worden van uen de
milituire wachten der poorten orders te geeven. De Gendarmerie zal
te been zyn voor het zelve voorwerp, als ook de Veldwagters, en wel
bezonderlijk de dagen van toeloop, de Commissarissen van politie
zullen van hunnen kant zorg draegen dat niemand zonder straffe het
geene hier boven geschreven is, overlreede
In het Hotel yan de Mairie der Stad Antwerpen, den 28 Messidor
jaer XII ( 17 juli 1804)

Jean E. Werbrouck
Den Secretaris

Thoon voir Peeter van Stayen contra Aerden Verhoeven

Peeter Ian Bode, man van leene, kent bij eede dat ten tijde doen Jan

Giels eerlijds de voirmanne van de huysvrouwe nu ter tijt van Aert
Verhoeven was gestorven, hij deponent niet en weet of noot ghehoorl

heeft dat de huysvrouwe Aerls Verhoeven, aldoen de weduwe Jan Gielis,
den slotel opt graff stack nade doot van Janne voirs., maer dat sij bleeff
sitten inden gheheelen huysraet bij Janne achtergelate maer hoe lange de

weduwe daer bleeff en is hem nyet kentlijck.

Heyndrick van Sinte Huybrechts vorstere verclaerde bij eede officy dat
de weduwe eertijts bleeff sitten ende woonen int huys van haer man inne
gestorven was te wetene Jan Gielis ende dat sij bleeff gebruycken de

haevelijcke goeden die daer waÍen, dat hij anders nyet en weet.

Anthonis van Dietfoirt, man van leene, kent bij eede dat hij nyet en weet
off gehoirt heeft, dat de huysvrouwe van Jan Gielis Larye na sijn doot de

sleutel ff stack ende dat de weduwe int sterffhuys bleef woonen.

22 7



ARCHI EF EN DOGUMENTAÏIEGENTRIJ M

BEGUNENDUK-BETEKOM

GA& DC BEGIJNENDUK
Kerkplein 3 3130 BEGIJNENDIJK

14de STAMBOMENDAG te BEGIJNENDIJK

ZONDAG 28 JANUARI 2OO7

Het is ons dan ook een genoegen om U uit te nodigen op onze l4de STAMBOMENDAG
welke zal plaatsvinden op zondag 28 januari 2007 in de Gemeentelijke Basisschool, De
Bruynlaan l9 te Begijnendijk (van 09.00h tot 18.00h).

Dool de verschillende deelnemende verenigingen zal op hun standen een uitgebreide
verzameling ter beschikking gesteld r'vorden voor de gelhteresseerde

ieÍhebber of tàrilievorser. Parochieregisters. vollcstellingen e.a. van de streek
tussen Mechclen, I-Ieist op den Berg. Scherpenheuvel. Westerlo en Aarschot kunnen vlij

worden naast onze verzameling van Begijnendijk en Betekom.

CONTACTADITESSEN: WIJNS Frans. Willekenslaan 90 te 3130 BETEKOM tel.: 0478
309 485:

PRIJCK Par.rl. llollestraat 40 ïe 2220 HEIST-OP-DEN-BERG tel.: 015 24 05 77.

Openingsuren archieflokaal GA & DC BEGIJNENDI.IK :elke laatste zondag van
rnaand van 09.00h tot 1 1.3Oh;elke tweede maandag van de maand van 19.00h tot 21.00h.
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ende weder aff deden.

Item alsoe dese drossaert den scherprechter van Anhryerpen gheen
vacatien en woude gheven gelijck hen gedaen wordt, als hij buijten
Antwerpen met sijn knechten gaeÍ eenig:he jusÍitie doe, ,soe heeft hij
drossaert alleenlijck betaelt voortgene daÍ de voorside
scherprechler ende sijn assissïenlen verteert hadden tol twee reijsen
te weten doen op ten IIII octobris den voors|de geexecuteerden
quam tortueren ende daighs der justitie wordde gedaen om de ketel
Íe stellen ende sijn gereedschap Íe stellen.

Item voere de suslenïie vanden yoersude geexecuteerde Íe weten
van LXV daghen die hij als voere gevangen geseten hadde .

A.r.a. rekenkamer nr.12532 (8 mei 1545-31 december 1579).

-1 F.Vanhemelrijck, De criminaliteit in de ammanie van Brussel van
de late middeleeuwen, tot het einde van het Ancien regime. (1404-
1789),1981.

2t

llttttlgc YormGldlng
Vanaf I december 2006 is de website van het

J{aÈlonccl centrum
te Merksem in een nieuw kleedje gestoken,

Als ook het adres is veranderd

http ://www.wfnationaalcentru m.be/

Surfeens er naar je vind er bron aan gegevens ,

ie je ook op onze afdeling avond kan consulteren het is een
bezoek waard!
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S.A. Vierschaar nr.1 50 (l 571 -1574).

A.r.a. rekenkamer nr.12907 (24 juni-1569 -3l december 1579).

Rekeninghe bewijs Joncker Jans de Greye Drossaert vanden
hertogdomme van Brabant. Den eersten octobris anno XVc ende
seventigh totten lesten decembris anno XVc ende drijensevenïigh.

Onívanck van Criminele kueren ende bruecken

InÍ morckgraffichap ende Schoutefschap van Antwerpen, alwaer
binnen de tijd deser rekeninghe vervallen is 't gene des hier naer
volght

Ander vuijtgeven ende oncosten van justicien bij desen drossaeyt
gedaen dtterende den lijt deser rekeninghe

Item al,s zoe desen Drossaert op ten III octobris anno LXXI op St.

Williborts bij ende onder AnÍyterpen geyangen hadden eenen
Franchois Poli geboren van Valencia In Arragon ter oirsaecken daÍ
de selve zoe hij nae mael,g bekende hent vervoirdert hadde vals,se

munÍen te maecken ende Íe perssen ende in sulcx over vele jaeren
hadde. Is daer omnrc op ten VII decembris XVc LXXI voorsijnde tot
Merxchem geexecuteert geweesl metten ketele.

Item aenden scherprechter van Antwerpen betaelt voer sijn recht
justicien mette kerele gedaen.

IÍem aenden selyen scherprechler betaelt voer twee torturen die hij
den voorsijde gevangen gegeven hadde te weten ÍoÍ Mercxhem op ten
IIII octobris ende andere Anhtterpen op ten Steen III decembris.

IÍern noch betaelt voer de wagenvrachl vanden fourneijs oft ketele
daer inne de .justicie volbrocht i,s geweest zoe binnen Antuverpen te

halen als wederomme le vueren.

IÍem gegeven yoer drinckgelt aen de scherprechter twee assissten die
de voor,sijde ketel ge,stelt ende ' t vier daer onder ge,stockt hadden
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Jimmy De Souter

Zoals u reeds eerder kon lezen zullen wij vanaf nu vaak terug te
vinden zijn in het nieuwe Stadsarchief vanaf nu het FelixArchief
genoemd.

Elke eerste vrijdag van de maand zullen er enkele van onze
medewerkers aanwezig zijn om u adviezen te geven en om nieuwe
genealogen bij te staan in hun zoektocht. Elke derde vrijdag van de
maand zullen er cursussen en lezingen gegeven worden. Meer
informatie hieromtrent zal u kunnen terugvinden op onze website,
alsook op de website van het FelixArchief.

Om u al wat wegwijs te maken in dit volledig vernieuwde archief
vindt u hierbij al de nodige informatie en nuttige tips.f!|

1. Wat kan ik vinden in het FelixArchief?
Het Antwerpse stadsarchief bewaart alle documenten van de

stedelijke administratie vanaf de l3dt eeuw tot op vandaag.
Daarnaast vervolledigen een aantal privé'archieven van
Antwerpse families, bedrijven of verenigingen het beeld van
Antwerpen door de eeuwen heen. Iedereen is welkom in het
FelixArchief,, u hoeft geen afspraak te maken, enkel registreren
op de website www.felixarchief.be en een wereld gaat voor u
open!

IJI Uit de folder "Welkom in het FeliwArchief'en "Fris uw
geheugen op in het felixArchief'.
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1. Hoe kan ik iets vinden?

De Franse revolutie (1789) is een scharnierdatum voor het archief er
is met het Franse bewind van Napoleon zoveel veranderd in de

bestuurlijke organisatie dat we vóór die datum spreken van het oud
archief en daarna van het modern archief. Het stadsarchief heeft op
beide onderdelen toegangen gemaakt zodat o kan zoeken in
inventarissen die in papieren versie beschikbaar zijn achteraan in de

leeszaal van het FelixArchief. Veel inventarissen zijn ook digitaal
beschikbaar zodat u nog sneller via de website kan zoeken. Vraag
aan de balie de technische fiche voor een volledig overzicht.

1. Wanneer mag ik iets bekijken?

Urv zoektocht in de inventarissen levert u archiefnummers op van
de documenten die u wil bestuderen. Via het digitale formulier
"stukken aanvragen" kan u de archieven inkijken.

U vult uw bezoekersgegevens, het nummer van uw leeszaaltafel
en de nummers van de gewenste stukken met een korte
omschrijving in. De documenten worden dan zo snel mogelijk
door de archiefmedewerkers opgehaald uit de magazijnen,
Stukken aanvragen kan tussen 8u.30 en 15u.30.

Boeken uit de handbibliotheek, parochieregisters en microfilms
kan u zelf uit het rek nemen.

2. Wat mag ik doen?

U kan de aangevraagde stukken vrij raadplegen. Gezien de vaak
unieke en kostbare documenten dient u wel enkele basisregels in acht
te nemen: maximaal één archiefstuk op uw tafel, nooit schrijven op
archieven, handen wassen voordat u de archieven raadpleegt, geen
fotokopieën maken... U kan onder bepaalde omstandigheden zelf
foto's nemen van de archiefstukken, maar vraag eerst een toelating
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buyten gehangen.

S.A. bib.nr.l495.

Anderen ontvanck vande persoonen die dtterende den tijde deser
geexecu.leert :sijn mellenkeninghe

erick de Harra uit Valencia groeffimit
t op 13 november l57l

eroordeeld voor valsmunterii en werd
gesteld op 14 november 1571.

'l geexeculeert wordden In heel
ieden waler sulcx datter de dooÍ sal

volgen.

nder vuijïgeven in costen
justicien.

Item van dat hij 't doot lichaem buyten JusÍicien gevuert heeft

Item noch worÍ hier in vuijtgegeten geslelt de somme van ... toí
behoeff van scherprechterkenecht welcke de gehele nacht 'Í vier
onder de ketele gestockÍ hebben omme waÍer s/eden. te maken en.de

alsoo de geexecuteerde hulpen volbrengen

Anderen ontyanck vande persoonen die duerende den tijde deser
rekeninghe geexecuteert zijn ntetten brande ende eenighe inl waÍere.
Maerten Jacobs werd op 2l mei 1572 veroordeeld voor valsmunterij
en werd terechtgesteld op 22 mei 1572 op de merc't te AnÍwerpen. Int
ziedende water zulx datter de doot na volgen zoutle.

Ander vuijtgeven in costen van justicien.

Item' t doode lichaem naer justivelt gevoert.

Item Scherprechterknecht van hetforneijs Íe stocken.
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Personen die zonder opdracht van
regering een munt hadden nagemaakt
geslagen, gedrukt of gegoten va
welke materie of metaal ook.

Personen die een munt van de

namaakten of elke andere munt di
wetteliik in omloop was.

- Personen die gouden of ztl
muntstukken van de vorst afwrev
afl<rabden, of lichter maakten.

De edicten toonden zich mi

h tS30 th fah*tuaob wa. ttud We urdiot) n*
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'ketelstraf .

In feite konden de volgende delinquenten de voornoemde straf
oplopen:

Oktober-decenber 200ó Àntwerpse Genealoog

aan de leeszaalvoorzitÍer.

3. Welke stukken mag ik bestuderen?

Iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van Anfwerpen
is welkom in het FelixArchief! U kan in de leeszaal
arclriefstukken aanyragen en raadplegen. In sommige gevallen
worden er door het Vlaamse decreet van openbaarheid wel
beperkingen opgelegd. Dit heeft vooral te maken met het
beschermen van de persoonlijke levenssfeer (van levende
personen). Bij twijfel over de openbaarheid van de stukken die u
wil bekijken, helpt de leeszaalvoorzitter u graag verder!

4. Wie kan mij helpen?

De zoektocht in de archieven is niet altijd eenvoudig, maar wel altijd
heel boeiend! Voor een extra helpende hand kan u terecht op de
helppagina's van de website van het archief en natuurlijk ook bij de
leeszaalvoorzitters. Twee dagen per maand is er ook een delegatie
van de Vlaamse Vereniging voor familiekunde aanwezig in het
FelixArchief om u op weg te helpen bij stamboomonderzoek. Een

aanrader!

Verdere contactgegevens :

FelixArchief

Oudenleeuwenrui 29

2000 Antwerpen

Tel. 0032 (0\3 292 94 11

Fax 0032 (0\3 29294 l0

E-mail: stadsarchief@stad.antwerpen.be

streng voor delinquenten die poogden het gewicht of de waarde van

de munten te verhogen door ze te vergulden of te solderen. Voor hen

bepaalden de ordonnanties schavottering, verbanning of arbitraire
correctie.

Dit misdrijf deed zich zelden voor in het Ancien Regime. In
Antwerpen werden er enkele tot de ketelstraf veroordeeld. In
Antwerpen zijn er maar enkele gevallen bekend die de ketelstraf
hebben gekregen. Ze worden vermeldt in de schoutrekeningen van
Antwerpen maar ook in de vierschaarboeken van Antwerpen.

Antwerpsch Cluonijkje ( 1 500- 1 575).

Den l4 novembris 1571, heeft den Gouverneur van Antwerpen op de

meert, in eenen Forneys, levendich doen siënde water eenen Smit,
die by avont op de Couwenberch alhier hadde gemunt valsch gelt

ende daelders, ende dit en was hier nooyt gesien geweest by mans
gedencken, en wirt tot eenen spiegel van alle de andere geltslaenders
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Website : www.felixarchief.be

Openingsuren:

Dinsdag tot en met vriidag van 8u.30 tot 16u.30.

Stukken opvragen kan van 8u.30 tot 12u.00 en van 13u.00 tot
15u.30.

Het Sint-Felixpakhuis heeft een ingang aan de Oudenleeuwenrui en

aan de Godefriduskaai.

De leeszaal van het FelixArchief bevindt zich op de zesde

verdieping.

Vervoer:

NMBS-station Antwerpen-Centraal op 1700 meter.

NMBS-station Antwerpen-Dam op 1500 meter.

NMBS info: www.nmbs.bs of tel. 02 528 28 28.

Buslijnen 6,9,34,501 en 502 stoppen in de nabije omgeving.

Tramliinen 4 en7 stoppen op 500 meter.

Busstation Franklin Rooseveltplaats op 1300 meter.

De Lijn info: www.delijn.be of tel. 070 220 200

Let wel op dat in de omgeving van het Sint-Felixpakhuis het
bijna overal betalend parkeren is!

Als medewerkers van VVF-Antwerpen hopen wij u vaak op deze
prachtige locatie te mogen begroeten en wij zijn er van overtuigd dat
u hier nog erg veel nieuwe ontdekkingenzal kunnen doen.
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Hugo Driesen

Inleiding

Onder de misdrijven tegen de openbare trouw was de valsmunterij
een zeer zwaar vergrijp daar de delinquent "crimen lese majestatis'
bedreef. De valsmunterij was vooreerst het zware misdrijf waaraan
de houder van een muntatelier zich schr,rldig maakte tegenover de
muntheer door de stukken het gehalte niet te geven waarvoor hlj ze
uitgaf en dat hem in de muntinstructie was opgelegd. Het
vervaardigen van vals geld door particulieren rverd vanzelfsprekend
eveneens gestraft alhoewel de oudere bronnen de muntbeambten in
eerste instantie als de daders beschouwden daar de valsmunterij
wegen de technische moeilijkheden, zelden door andere personen
bedreven werd. Een onderscheid dient gemaakt worden tussen de
misdadigers die de valse munten vervaardigden, ze graveerden,
smelten, drukten en kleurden en diegenen, die de munten kochten
van de valsmunter om ze wel bewust te verkopen. De eerste pleegde
"crimen lese majestatis", de andere werden beschour,vd als "dieven
publiicque".

Bestraffing

Het symbolisme was niet vreemd aan deze straf. De muntvervalsers
hadden immers de metaalspijs gekookt voor hun misdrijf dat het
onontbeerlijk vertrouwen van de onderdanen in de munt beschaamde.

Een delinquent die de penningen namaakte, werd rnet een koperdraad
rond de hals waaraan de blikken geldstukken bengelden, in een kuip
dat op het schavot stond in ziedend water gegooid, de zogenaamde
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berekenen op basis van de totale kost van uw bestelling :

onze uitgaven z.ijn ook Íe koop in hel Centrum voor Fumiliegescltiedenis,
Vun Heybeeckstraut 3 te Merksem op de gereorre openingsuren (woensdag

12.00-19.00, donderdag 10.00-18.00, zateilag 13.00-18.00) en op onze

regionsle avonden (elke 3cle woenstlag vqn de maantl l9u tot 22u30),

OPROEP

Voor de provincie Antwerpen zoeken wij vrijwilligers.

Met succes worden in West-Vlaanderen alle huwelijksakten van de

Burgerlijke Stand uit de l9d" eeur,v gedigitaliseerd. Gedurende
le jaren hebben zich daarvoor tientallen vrijwilligers ingezet,

die de relevante namen en data uit de akten kopiëren, zodat ze

in raadpleegbare bestanden kunnen worden ondergebraclit.

Het loont de nroeite dat even te bekijken op www.vriiwilligersrab.be

Voor de genealogen wordt dit in de toekomst een onschatbare bron
van informatie die het zoekwerk in belangrijke mate zal verlichten.

Wij willen hetzelfcle verwezenlijken voor de provincie Antwerpen.
Ook in de andere Vlaamse provincies zal in de nabije toekomst een

gelijklopend pro.iect worden opgestart. Het is een werk van lange

adem en kan enkel door een groot aantal vrijwilligers tot een goed

einde worden gebracht.

Belangstellenden kunnen voor meer informatie een bericht via e-

post sturen aan de voorzitter van VVF-G&C op volgend adres :

roser.brvssinck@skvnet. be
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Volkstelling boekvorm

BVT 01 Bercheml693-1796 I Edegeml693/ Wilrijk 1796 9,00 €

BVT 02
Boechout 1672 tlm1754 / Borsbeek1693-17961 Morlsel
1109 tlm 1808 / Vremde 1796

10,00 €

BVT 03
Borgerhout - Deurnel693 / Borgerhout 1796 Merksem
- Dam 1796

7,00 €

BVT 04
Ekeren 1796 I Lillo-Oosterweel 1796 / Berendrecht
t796

10,00 €

BVT 05 Wuustwezel 1698 - 1815 / Loenhout l8i6 9,00 €

BVT 06 Ranst 1796 / Emblem 1756 / WijnegemlT96 7,00 €

BVT 07 Aartselaar 1796 7,00 €

BVT 08 's-Gravenwezel 1796 6,00 €

BVT 09 Waarloos 1796 6,00 €

BVT IO Schelle 1795 6,00 €

BVT II Baarle-Hertog 1693-1797 / Turnhout 1754-1796 19,00 €

BVT 12
Oevel 1693 - 1709 - 17541 Olen 1796 HerenhouÍ 1796 I
Noorderwijk 1830

10,00 €

BVT 13
Bouwel I796 / Halle(Kempen)I796 / Westmalle I796l
Zoersel 1796

7,00 €

BVT T4 Zandhoven 1796 -1880 -1890 I0,00 €

BVT 15
Zoerle-Parwijs 1693-1754 / Tongerlo 1709 -1796 I
Westerloo 1796

8,00 €

BVT 16 Keerbergen 1796 9,00 €

BVT I7 Niel 1795 7,00 €

t6 l3
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KwurtierslaaÍ
KW 01 I(wartierstaat 7 generaties 8,00 €

Totaalbestelling-Vt

Tot 2,50 € 1,50 € Boven
tarief'
verhol
boven
bedral

(wann
bedral
6,20 €,

Van 2,51 € tot 5,00 € 2,00€

Van 5,01 € tot 8,00 € 2,25C

Van 8,01 € tot 10,00 € 2,50€

Van 10,01 € tot 12,50€ 3,35 €

Van 12,51 € tot 25,00€ 3,70 €

22,00 €

21,00 € I

'erzendingskosten

rven de 25,00 euro dient u het
riefvan de hoogste schrijfte
rhogen met dat van het bedrag
rven de 25 € (voor biuten land het
rdrag maal twee)

/anneer u bv. voor 34 euro lioopt,
,dragen de kosten 3,70 + 2,50 of
l0 €).

CD -roms

Archief heerlijkheid Ekeren Renteboel<en 1520- I 556 vol I

Alle beschikbare uitgaven van VVF Reg. Afd. Antwerpen vzw zljn verkrijgbaar na
vooraÍbetaling. Stort het bedrag op bankrekening 751-2017029-51 van VVF
Regionale Afdeling Antwerpen (Vanuit het buitenland: IBAN 75-751201702951 -
BIC AXABBE22). Tel er rvel de verzendingskosten bij, die u u zelf kan

Boeken

801 Vademecum Latijns - Neclerlands 3,50 €

802 Afkortingen Oud schrift 5,00 €

803 Stamboek Vlaanderen II 2,50 €

B0s Emigranten naar Amerika 25,00 €

806 Gazetle van Detroit 2001-2004 30,00 €

B-07 Afl<orlingen Latijnse taal 5,00 €

B-08 Latijns woordenboek (uitgebreid voor genealoog) 15,00 €

B-09 Beroepen ( Lat. Ned, Fr reeks- index 20,00 €

B-IO Persoonnamen ( Lat, Ned, Fr reeks- index 20,00 €

811
Genealogische gegevens van de militielijsten van
Zwijndrecht 1833-1869 Nieuwe uitgave 15,00 €

Bl2
Genealogische gegevens van de burgerwacht in
Zwijndrecht 1830-1896 Nieuwe uitguve 13,00 €

813 Sagen van de Antwerpse l(empen Nieuwe uitgave 18,00 €

Bewerkte parochieregisters in boe kvorm

Borgerhout O.L ter Sneeurv Huweliiken 1836 - 1967

Vol I-ll-lll

15,00 €

15,00 €

Archief heerlijl<heid E,l<eren Renteboelien 1625-bis vol II 15,00 €

At.lri"f I',*.1,j kh"id EL*., Rr,"b".k"; 15,00 €

Bewerkte b urgelij ksestand in boekvorm

BBS 01 Hoevenen Huwelijken erl afl(ondigingen I 866-l906 9,00€

BBS 02 Zwijndrecht Huwelijken I 888- I 906 9,00€

BBS 03 Burcht Huwelijken 1875- 190 9,00

14 15

PR 01-03

PR 04 Ekeren St Lambertus 1792 - 1820

cd 01

Crl02

cd 03

cd 04


