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DE ANTWERPSE GENEALOOG is het driemaandelijkse 
tijdschrift van de Regionale afdeling Antwerpen van de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde vzw. Het wordt au-
tomatisch en gratis toegestuurd aan alle VVF-leden wonend 
binnen de regio Antwerpen.  

Jaarabonnement: 10 Euro (Buitenland 14 Euro). Te storten  
 op bankrekening 979-3936016-52 van VVF-Antwerpen.  
Werkten mee aan dit nummer : Martin Braem - Guido  
    Buermans - Rina Havelaerts - Hugo Lambrechts-Augustijns  

 Hoofdredactie en lay-out: Martin Braem, Eigen Heem 43,  
 2950 Kapellen  (e-mail: redactie.DAG@belgacom.net)  
 
Iedere medewerker is verantwoordelijk voor zijn bijdrage. Overna-
me van teksten is toegelaten, mits bronvermelding en toezending van 
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Editoriaal. 

 
Ook in het nieuwe werkjaar heeft het bestuur van VVF-Antwerpen 
weer gezorgd voor enkele interessante activiteiten.   Je vindt in dit 
nummer meer informatie in verband met onze lezingen over het ge-
nealogische softwareprogramma STAM en over de manier waarop 
de Mormonen gedreven bezig zijn met genealogie.  Daarnaast geven 
we onze leden de kans om achter de schermen van het Antwerpse 
stadsarchief te kijken, misschien wel voor het laatst in zijn huidige 
locatie. 
 
Misschien heeft u het zelf ook al eens meegemaakt hoe een toevalli-
ge ontmoeting een interessante bron blijkt te zijn van nieuwe genea-
logische gegevens.  We brengen in dit nummer het relaas van zulke 
ontmoeting die uiteindelijk resulteerde in een hele biografie van een 
pauselijke zoeaaf die jarenlang in Essen woonde.   In een ander ver-
haal illustreren we het soms vervelende probleem van de aliasnamen 
met een voorbeeld waar we te doen hebben met een matroniems-
naam, in plaats van met een meer gebruikelijke patroniemsnaam.  
Verder vervolgen we onze reeks voorstellingen van heemkundige 
kringen, waarin deze keer die van Merksem aan de beurt is. 
 
Voor wie voorouders heeft in een grootstad als Antwerpen is het niet 
steeds even duidelijk welke parochieregister moeten geraadpleegd 
worden, zelfs al kent men het adres.  Ons overzichtje van de evolutie 
van de diverse parochies die er geweest zijn kan dan handig zijn.  En 
heb je in diezelfde stad toevallig verwanten die ooit in een godshuis 
zijn terechtgekomen, dan kan de bijdrage over het "Zwart Manneke" 
je misschien wel wat vooruithelpen. 
 
Zoals je ziet, weer voor elk wat wils.  Veel leesplezier en hopelijk tot 
ziens op een van onze activiteiten. 

        Martin Braem    
Voorzitter 
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Een pint voor het Zwart Manneke 
 

In het Antwerps aanbod van te bezoeken locaties van de Open Mo-
numentendag Vlaanderen 2004 waren vier godshuizen opgenomen, 
nl. het godshuis Somers in de Wolstraat, het godshuis Lantschot op 
de Falconrui 47, het godshuis Van der Biest op de Falconrui 33 en 
het voormalige godshuis Almaras op de Paardenmarkt. 
 
Een werk dat we zeker moeten consulteren als we met de Antwerpse 
godshuizen te maken hebben is dat van Edmond Geudens: “Le 
compte moral de l’an XIII, des hospices civils d’Anvers”. Naast de 
historische schetsen van de instellingen geeft de schrijver een op-
somming van de testamenten die betrekking hebben op een fondatie. 
Voor de familieonderzoekers zijn deze gegevens de moeite waard 
om te bekijken, temeer daar het boek een naamindex bevat.  In 1480 
waren er in Antwerpen 12 godshuizen voor oude lieden, in 1526 is 
dit aantal gestegen tot 221.  Over de schenking van koopman-
huidevetter Jan van der Biest (cf. godshuis Falconrui 33) vinden we 
gegevens op zijn grafsteen en gedenkplaat in de voormalige Sint-
Walburgiskerk2. 
 
We noteerden uit het boek van Geudens enkele merkwaardige punten 
van het inwendige ordereglement van de Antwerpse Aalmoezeniers-
kamer3.  Twee dienende meesters moesten alle veertien dagen met 
hunne tabbaerts gaan naar het Steen om de gevangenen te bezoeken 
en aalmoezen uit te delen4 : 
                                                      
1 FLORIS PRIMS, Antwerpen door de eeuwen heen, Antwerpen, 1974,  373 
2 Verzameling der graf- en gedenkschriften van de provincie Antwerpen, 

1863, pp. 350 en 390 
3 EDMOND GEUDENS, Le compte moral de l’an XIII des hospices civils 

d’Anvers, Antwerpen, 1898, pp. CLIX-CLX. 
4 In de marge staat nog volgende nota: Dat gesloten ende geaccordeert is by 

allen de meesteren vande Camer vanden Armen, op Sinte Barbaren dach, 
inde Camer vanden heyligen Geest, den 4e decembris a° 1618, dat voor-
daen sal gehouden wesen te gaen op den Steen mette twee meesters met 
hun tabbers, alle acht dagen tusschen twee ende dry uren op Sondachs 
naer den noen.  
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Soo wie met tgevangen manneken gaet, en mach deen des anders 
wyck niet afgaen, op pene van een pinte wyns. 
 
Soo wie tot de begraeffenisse geordinneert is te gaen ende niet com-
pareert, sonder hem te excuseren ende eenen anderen meester in 
syne plaetse te senden, is deselve pene. 
 
Soo wie met tgevangen manneken heeft omgegaen, moet syn gelt 
gepast overbrenghen ende leggen tbriefken voor den boeckhouder 
eer den Ave Maria clept, op de pene van eene pinte. 
 
Soo wie het swart manneken noempt binnen de Camer in eenigerley 
mannieren oft taele, verbuert eene pinte. 
 
Soo wie de pissyne laet open staen, verbuert eene pinte ende is geac-
cordeert die daer buyten pist, eenen stoop renschen wijn. 
 
Soo wie den cleerbessem5 niet op en hanght, verbuert eene pinte. 
 
Soo wie eenighe aelmoesse ontfanght ende niet en seyt “Godt sy ou 
Loon”, verbuert eene pinte. 
 
Het zwart manneke is een omschrijving van de duivel.  Uitspraken 
als loop naar de duivel waren uit den boze.  De uitdrukking iemand 
de duivel aanjagen komen we bijvoorbeeld reeds tegen in een pro-
cesstuk uit 1778 te Heist op den Berg, waar Hieroniemus van den 
Broeck amok maakt in het huis van Jan Baptist Tubbax.  Omstanders 
vragen wat er gebeurt en Jan Verbruggen antwoordt: Het is Seroen 
van den Broeck die daer soo den duyvel jaegt 6. 
 
Bij een bezoek aan de godshuizen zal je dus geen "zwart manneke" 
tegen komen.  Misschien heeft de schuttersgilde "de Gulden Rinck" 
in het godshuis van der Biest nog een pintje te tappen, als restant van 
de vroegere boeten.  Vergeet zeker niet de pissyne deur te sluiten. 
 

Hugo Lambrechts - Augustijns 

 
5 kleerborstel 
6 RAA, OGA Heist op den Berg, processtukken register 412 
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                                                                                                                                              In ons vorig nummer  
                                    drukten we onze dank uit aan enkele geregelde       
                        medewerkers aan het tijdschrift van VVF-Antwerpen.   

Wij hopen dat ze ons zullen blijven verblijden met hun bijdragen. 
 
We schreven toen ook dat D.A.G. het tijdschrift wil zijn niet alleen 
voor alle leden maar ook van alle leden.  Ook van jou dus. Als je na 
verloop van tijd wat gegevens hebt bijeen gezameld over je familie 
kom ook jij in principe in aanmerking als potentiële medewerker aan 
ons blad: je hebt een flinke stamreeks opgebouwd, je beschikt over 
interessante genealogische fragmenten, je kwartierstaat dekt al een 
aantal generaties: waarom ons niet allen laten genieten van het resul-
taat van je onderzoek ?  
 
Gewoonlijk duurt het heel wat jaren eer je voldoende materiaal hebt 
bijeengesprokkeld om een eigen familiegeschiedenis in brochure- of 
boekvorm te publiceren.  Maar in afwachting kan je een partieel re-
sultaat van je opzoekingen bij ons misschien wel kwijt.  Wie weet 
help je een van onze leden niet over een dood punt met je gegevens, 
of kan omgekeerd iemand anders jouw gegevens nog wat aanvullen.  
 
Op die manier kan ons blad verder uitgroeien tot een uitwisselingsfo-
rum van genealogische gegevens.  Laat je ook niet weerhouden door 
het feit dat je geen ervaring hebt met schrijven en publiceren. Zo 
nodig kunnen we je helpen door je bijdrage redactioneel wat bij te 
schaven.  Vanzelfsprekend beperk je je gegevens volledig of hoofd-
zakelijk tot de gemeenten binnen onze regio, dat zijn er 50 en dat 
vinden we al meer dan genoeg.  Helaas hebben we in het verleden al 
enkele keren bijdragen niet kunnen opnemen van leden die uit het 
oog verloren waren dat zij zelf wel wonen in onze regio, maar niet de 
voorouders waarover ze schreven.  
 
Jij als medewerker aan "De Antwerpse Genealoog" ?  Waarom niet ? 



 
Juli- September 2004  - 7 - 

 

Jacobus van Meer (1934-1914), 
een pauselijk zoeaaf uit Essen 

 

Ruim twintig jaar geleden – tijdens mijn vakantie aan zee – kwam ik 
eerder toevallig in contact met Jacques Van Meer (1913 - 1999), 
toen wonende in het Limburgse Hasselt.  Uit onze eerste gesprekken 
bleek spoedig dat ons beider "roots" teruggingen naar Essen (in het 

noorden van de provincie Antwerpen) 
en dat bovendien de oud pauselijk 
zoeaaf die aldaar in de Stationsstraat 
had gewoond en waarvan sommige 
oudere bewoners van die gemeente 
soms nog spraken, Jacques’ grootva-
der was.  
 

Dank zij de bereidwilligheid van mijn 
zegsman kreeg ik inzage in diens fa-
miliearchief en meer bepaald in de 
stukken met betrekking tot de dienst-
tijd van zijn grootvader in het pause-
lijk leger.  Hieronder volgt een ken-
nismaking met deze pauselijk zoeaaf. 

Jacobus van Meer is geboren te Rucphen en Voorenseinde (Noord- 
Brabant, NL) op zondag 5 oktober 1834 als zoon van Antonius van 
Meer en Dingena Kas, en hij overleed te Essen op dinsdag 8 septem-
ber 1914, 79 jaar oud.   
 
Hij trouwde op 48-jarige leeftijd te Antwerpen op dinsdag 10 april 
1883 (kerkelijk huwelijk in de kerk in de Sint-Jozefparochie op de-
zelfde dag) met Maria Catharina Andriessen (41 jaar oud), geboren 
te Essen op donderdag 4 november 1841 als dochter van Adrianus 
Andriessen en Joanna van Laerhoven.  Zij overleed in Essen op don-
derdag 5 februari 1925, 83 jaar oud. 
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Al vroeg was Jacobus hoofd 
van een ouderloos gezin.  Zijn 
vader stierf op 13 januari 1859 
en zijn moeder op 20 juni 
1859, beiden te Sprundel. Zijn 
ouders lieten zeven kinderen 
na, waarvan de jongste nog 
maar drie jaar oud was bij hun 
overlijden. 
 
In 1863 worden de eerste Ne-
derlanders, die als groep naar 
het zoeavenkorps vertrekken, 
uitgewuifd door pastoor Wil-
lem Hellemans uit het Brabant-
se dorp Oudenbosch ten noor-
den van Roosendaal.  
 
Ook Jacobus van Meer beslist 
om als pauselijk zoeaaf op te 

trekken, en op donderdag 2 juni 1864 begeeft hij zich naar Ouden-
bosch.  Aldaar aangekomen in St. Louis krijgt hij een glaasje wijn, 
en worden zijn papieren gecontroleerd.  Rond vijf uur wordt er een 
stevige maaltijd opgediend: een pond vlees de man, aangevuld met 
aardappelen, groenten, bier, wijn en sigaren, waarna pastoor Helle-
mans nog wat geestelijk voedsel serveert.  "Jullie zijn de lijfwacht, 
de vuist van de paus," zegt hij, "zijn vertrouwelingen en de schrik 
van zijn vijanden.  Daarom vechten jullie in het eerste gelid “gelijk 
weleer de engelen voor Israël vochten”; jullie zijn het leger Gods, 
dus gedraag je braaf, leg je niet op drank en vrouwen toe, houd li-
chaam en ziel in conditie."  Dan volgen nog enkele praktische wen-
ken: de volgende dag 's morgens om kwart voor zeven vertrek naar 
Roosendaal, daarna verder naar Brussel.  Jacobus van Meer wordt 
goedgekeurd voor de dienst en op 3 juni 1864 ingelijfd voor twee 
jaar: ... a été admis au service de Sa Sainteté comme simple soldat 
dans les régiments étrangers susdits, s’obligeant à servir fidèlement 
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pendant 2 années et à prêter le serment prescrit dans les mains de 
l’autorité compétente, ...1. 
 
Zijn inschrijvingsformulier 
vermeldt dat hij 156 cm 
lang was2, dat hij blauwe 
ogen had, bruin haar en een 
kleine neus en ook dat zijn 
gezicht ovaal was.  Van 
Brussel gaat het onder ge-
leide naar Parijs en dan is 
het nog achtentwintig uur 
sporen naar Marseille, waar 
hij anderhalve dag blijft.  
Op maandag 6 juni gaat de 
boot naar Civitavecchia, en 
vandaar verder per spoor 
naar Rome.  
 
Op 8 juni 1864 vervoegt 
Jacobus van Meer de vijfde 
compagnie van het eerste bataljon pauselijke zoeaven en wordt hij in 
het stamboek opgetekend onder het nummer 1517 als zoeaaf 
2de klasse.  Op 26 januari 1866 wordt hij bevorderd tot zoeaaf 
1de klasse3en op 30 juni 1866 beëindigt Jacobus Van Meer zijn eer-
ste termijn als pauselijk zoeaaf. 
 
Hij tekende nogmaals voor twee jaar en wel vanaf 6 oktober 1866. 
Hij vervoegde in Rome het tweede bataljon, vierde compagnie van 
het regiment zoeaven, en werd in het stamboek opgetekend onder het 

 
1  Feuille d’enrôlement nr 421, ondertekend door Jacobus van Meer (Docu-

mentatiecentrum van het Legermuseum, Brussel). 
2  Zowel in het militair zakboekje als in het stamboek staat dat zijn lengte 

165 cm was: waarschijnlijk is dit laatste gegeven juist, want anders vol-
deed hij niet aan de normen om pauselijk zouaaf te worden. 

3 Stamboek van de pauselijke zoeaven, opgesteld in Rome (microfilms 
bewaard in het Documentatiecentrum van het Legermuseum te Brussel) 
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nummer 3068. Volgens de inschrijvingen in het bedoeld stamboek 
begint hij zijn tweede ambtstermijn als zoeaaf 2de klasse; toen even-
wel werd vastgesteld dat hij eind juni 1866 met verlof was gezonden 
als zoeaaf 1ste klasse, werd hij vanaf 15 februari 1867 opnieuw be-
noemd als zoeaaf 1ste klasse.4   Hij streed op 3 november 1867 mee 
in de slag bij Mentana. Hij ontving hiervoor het Mentana-kruis.  
Later kreeg hij, zoals alle zoeaven, ook de Bene Merenti medaille.   
Hij beëindigde zijn tweede dienstverbintenis op 15 oktober 1868. 
 
Thuis gekomen zal het wel stil geweest zijn. Geen ouders meer, zus-
ters en broers weg uit Sprundel.  Zo vertrekt hij op 18 december 
1868 uit zijn geboortedorp en vestigt zich in Essen om op de pastorie 
bij pastoor F.G. Hermans (thans "De oude pastorij", Essendonk) 
diverse werkzaamheden te verrichten.  Hij blijft daar tien jaar, tot 26 
augustus 1878.  

 
Vanuit Essen trekt hij naar Wouw om zich te voegen bij zijn zusters 
en broers die zich daar gevestigd hadden. Na slechts één jaar werd 
Antwerpen zijn woonplaats en het was daar dat hij zijn toekomstige 
vrouw ontmoette, met name Maria Catharina Andriessen.  Jacobus 
was knecht bij Christianus Oomen (°1840), gevestigd als hovenier in 
de Lange Leemstraat 357; deze laatste was afkomstig van Ginneken 
(Nederland) en getrouwd met Adriana Vanderaa (°1833), eveneens 
afkomstig uit Ginneken5. 

 
Zijn toekomstige Maria Catharina was meid bij Petrus Sweerts 
(°1809), rentenier, afkomstig uit Hoegaarden (provincie Brabant), en 
wonende in de Consciencestraat 18; deze was getrouwd met Cathari-
na Margo Titz (°1812) afkomstig van Monschau (Pruisen).6  Na hun 
huwelijk op 10 april 1883 vestigden Jacob en zijn vrouw zich in de 
Provinciestraat 106; kort nadien verhuisden zij naar Essen, in de 
Statiestraat (thans Stationsstraat 127). 
 
 
                                                      
4 Ibidem 
5 Bevolkingsregister van de stad Antwerpen. 
6 Ibidem 
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Uit hun huwelijk werden twee kinderen geboren :  
 
1. Antonius Adrianus van Meer, adjudant van de Rijkswacht, 
geboren te Essen (Statiestraat) op maandag 29 september 1884, 
overleden te Ronse op zondag 5 februari 1939, 54 jaar oud.  Hij 
was gehuwd met Mathilde Ketelers, geboren te Veurne op 
woensdag 23 augustus 1882, overleden te Oostkamp op woens-
dag 13 mei 1959, 76 jaar oud.  
 
2. Anna Petronella van Meer, geboren te Essen (Statiestraat) op 
dinsdag 6 september 1887, overleden te Essen op 11 december 
1972, 85 jaar oud.   Zij was gehuwd met Cornelis (Nelis) Van 
Hooydonck, zoon van Carolus Cornelis Van Hooydonck en Ma-
ria Catharina Claessens, geboren op zondag 11 februari 1877, 
overleden te Essen op dinsdag 25 juni 1968, 91 jaar oud. Nelis 
was kleermaker. 

 
Toeval of niet, de (mannelijke) afstammelingen van Jacobus van 
Meer zullen gedurende generaties kiezen voor een militaire loop-
baan.   Zijn zoon Antoon werd ingelijfd bij de Rijkswacht, zijn klein-
zoon Jacques (mijn zegsman) werd beroepsonderofficier bij het Bel-
gisch leger en de afstammelingen uit de daaropvolgende generaties 
vonden eveneens hun weg bij het leger.7

Guido Buermans 

Geraadpleegde bronnen 
 

- Familiearchief van Meer, bewaard door Jacques van Meer (+) 
- Documentatiecentrum van het Legermuseum te Brussel : 

- V. Crombé, Matricule des Zouaves Pontificaux 
- Feuilles d’enrôlement (aanwervingsbladen) 
- Stamboeken van het Franco-Belgisch bataljon tirailleurs  
  en van de Pauselijke Zoeaven, zoals zij opgesteld  
  werden in Rome. 

 
7 Voor een meer uitgebreide studie over deze man zie : GUIDO BUER-

MANS, Jacobus van Meer, pauselijk zouaaf. In: De Spycker (2002), blz. 
92-100. (De Spycker is het jaarboek van de Koninklijke heemkundige 
kring van Essen)  
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Parochies in Antwerpen  
door de eeuwen heen 

 
Het vinden van voorouders in een stad als Antwerpen wordt o.a. 
bemoeilijkt door de (begrenzing van) de diverse parochies.  Hieron-
der volgt een klein overzicht van de parochies  door de jaren heen . 
 
- Voor 1529 telde Antwerpen vijf parochiekerken : de 
O.L.Vrouwkerk, de Burcht-of St.-Walburgiskerk, de St-Jacobs 
kerk, de St-Joriskerk en de St.-Willibrorduskerk. 
 
- In 1529 ontstond de St.-Andrieskerk uit de kloosterkerk van de 
Augustijnen. 
 
- Vanaf 1615 af was de O.L.Vrouwkerk met twee doopvonten in het 
kerkgebouw gesplitst in twee parochies, nl. O.L.Vrouw Noord en 
O.L.Vrouw Zuid1, als gevolg van een beslissing van bischop Mal-
derus daterend van 19 december 1614.  De splitsing werd kort daarop 
een feit voor de  dopen, huwelijken en begrafenissen, alhoewel het 
instellen van 2 plebanaten of pastorieën pas van 22 juni 1639 dateert. 
                                                      
1 O.L.Vrouw-Zuid: van de Schuttershofstr. N., Driehoek, Oudaanstr., ach-
ter de Kammenstraat, Steenhouwersvest N., St-Jansvliet tot aan de Schelde, 
van de Schelde naar de Boterrui Z.,  Suikerrui Z., Quinten Matsijsdoorgang 
Z., Blauwmoezelstr., Lijnwaadmarkt, Korte Nieuwstr Z., Lange Nieuwstr 
Z., Pruynenstr.,  Gramayerstr., Meir en deze weg dwarsend ten westen van 
het Kon.Paleis, even oostwaarts tot bijna aan de Wapperstr., de Jodenstr 
dwarsend naar de Schutterhofstr. toe. 
O.L.Vrouw-Noord: Venusstr., Gratiekapelstr., achter de Jan van Lierstr., 
Markgravestr., Lange Nieuwstr., Korte Nieuwstr., Lijnwaardmarkt, Blauw-
moezelstr., QuintenMatijsdoorgang, Suikerrui, Boterrui tot aan de Schelde 
dan van de Schelde naar de Kuiperstr., Vleeshouderstr., Zirkstr., Lange 
Koepoortstr., Koepoortbrug, Klapdorp, Kaasbrug, Falconplein, Falconrui ter 
hoogte van het Hessenstraatje de Paardenmarkt dwarsend, even terug tot 
aan de Venusstr. 
 
  



 
Juli- September 2004  - 13 - 

 
- In 1659 ontstond de St.-Laurentiusparochie, tijdelijk was er ook 
St.-Catharina op het Kiel en St.-Filippus op het Zuidkasteel. Naast 
deze katholieke kerken bestond er ook tijdelijk een hervormde kerk. 
 
- De grenzen van de parochies O.L.Vrouw Noord en Zuid, St.-
Walburgis, St.-Jacob, St.-Joris en St.-Andries hebben tot aan het 
einde van het ancien régime geen enkele wijziging ondergaan.  In 
plaats van de St.-Walburgiskerk kwam in 1803 de vroegere Domi-
nikaner- of Predikherenkerk als St.-Paulusparochie.  Voor de 
door de republikeinen gesloopte St.-Joriskerk werd tijdelijk de St.-
Jozefkerk van de Spaanse Theresianen in gebruik genomen.  Nog in 
1803 kreeg de O.L.Vrouwparochie (de splitsing tussen Noord en 
Zuid was toen alweer te niet gedaan) twee succursalen: de vroegere 
Jezuïetenkerk van St.-Carolus en de St.-Augustinuskerk aan de 
Kammenstraat.  De St.-Jozefkerk aan de Rozier werd ondergeschikt 
aan St.-Andries en de gewezen Capucienenkerk van St.-Antonius 
ressorteerde weldra onder de St.-Jacobskerk terwijl de St.-Anna of 
Keizerkapel aan de Keizerstraat, tot in 1805 onder St.-Paulus  
hoorde, datum waarop de overheveling naar St.-Carolus volgde. 
 
- Buiten de wallen was de Herentalse vaart de grens tussen St.-
Willibrordus (noord) en St.-Laurentius (zuid).  Pas in de tweede 
helft van de 19de eeuw zouden er nieuwe splitsingen komen. St.- 
Jozef (Loosplaats) was toen de eerste nieuwe parochie; ze nam een 
deel af van St.-Willibrordus en een deel van St.-Laurentius.  Daar-
na kreeg het Kiel zijn zelfstandige parochie met St.-Catharina.  Tot 
dan toe had het tot St.-Joris behoord.  Vervolgens nam de St.-
Amandusparochie (Van Kerckhovenstraat) een ander gedeelte van 
St.-Willibrordus af en in 1880 ontstond op het zuid de parochie van 
St.-Michiel en Petrus. 
 
Daarna ontstond op Zurenburg de St.-Norbertusparochie.  Als af-
splitsing van St.-Amandus kwam nadien op Lobroek de St.-
Lambertus parochie tot stand.  Toen kwam daar nog in het noorde-
lijke stadsgedeelte de St.-Eligiusparochie (Onderwijsstraat) bij.  
Naderhand werd van St.-Amandus nog een gedeelte afgenomen, dat 
de H. Hartparochie (Lange Beeldekensstraat ) werd. 
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- Uit St.-Jozef ontstond in begin van de 20ste eeuw de H. Geestpa-
rochie.  De Kristus-Koningsparochie dateert  uit de tijd van de 
wereldtentoonstelling van 1930 en de nieuwe St.-Walburgis kerk 
aan de Volkstraat op het zuid van 1936. 
 
Bleven onbesproken: de gebieden van Antwerpen-Linkeroever, de 
Luchtbal en de later bij de fusie aangehechte gemeenten. 
 
 
Literatuur : 
 
FLORIS PRIMS: Kerkelijk Antwerpen op het einde der 17e en bij 
het begin der 18e eeuw: een kataloog van de kerken, kloosters, gods-
huizen. Baasrode, 1924, 18 blz.  (Stadsbib Antwerpen, K250284) 
 
GEORGES VERVOORT:  Antwerpse straten brochure met omzet-
tingenstabel van secties en sectienummers naar normale straatna-
men en de parochies waaronder ze ressorteren (VVF-Centrum 
Merksem, H 20.0086) 

Rina Havelaerts 
 
 

BEZOEK AAN ANTWERPS STADSARCHIEF 
 
Bij het vorige bezoek aan het stadsarchief ingericht door onze afde-
ling was de belangstelling zo groot dat een aantal leden in de kou 
bleef staan en niet kon deelnemen.  Op DONDERDAG 21 OKTO-
BER om 14u00 krijgen al onze leden een nieuwe kans om in dit inte-
ressant archief eens achter de schermen te gaan kijken. 
 
Het zal mogelijk ook je laatste kans zijn om het archief op zijn hui-
dige locatie te bezoeken, want in de loop van 2006 verhuist het naar 
het Felix-pakhuis.  Een uitzonderlijk bezoek dus, waarop we ook te 
weten komen welke praktische problemen er zoal komen kijken bij 
zulke gigantische verhuis. 
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Om organisatorische redenen moeten we tijdig laten weten hoeveel 
bezoekers men in het archief mag verwachten.  Daarom vragen we 
alle geïnteresseerden om UITERLIJK ZATERDAG 8 OKTOBER de 
som van 3 euro te storten op de bankrekening : 979-3936016-52 van 
VVF-Antwerpen met vermelding van "Bezoek stadsarchief". 
 
Uw betaling geldt als inschrijving, u ontvangt geen verdere bevesti-
ging.  Wie betaalt heeft wordt verwacht aan de ingang van het stads-
archief, Venusstraat 11 rond 13u45.   
 
 

 
Sinds begin dit jaar wijden wij in ons tijdschrift extra 
aandacht aan de heemkundige kringen binnen onze 
regio.  Wij menen dat onze werking complementair is: 

enerzijds leveren onze genea-
logische opzoekingen vaak in-
teressante en verrassende re-
sultaten op voor geïnteres-
seerden in lokale geschiedenis 
en anderzijds kan iedere gene-

aloog die aan zijn familiegeschiedenis werkt, baat 
hebben bij de resultaten van door heemkundigen ge-
dane opzoekingen i.v.m. de geschiedenis van de ge-
meenten van zijn voorouders.  
 
Voor de verantwoordelijken van de heemkundige krin-
gen uit onze regio herhalen wij graag nog even : 
 
- dat de activiteitenkalender van VVF-Antwerpen (in 
ons tijdschrift, op onze website) open staat voor de 
aankondiging van alle activiteiten in onze regio die ook 
voor familiekundigen interessant zouden kunnen zijn 
 
- dat wij altijd bereid zijn om een of meer avonden ter 
plaatse te komen om voor hun leden over genealogie 
te spreken.  Contactadressen: zie laatste bladzijde. 
 

 

 Genealogie en  
    Heemkunde 
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Het genealogisch programma  STAM  
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door  SYLVAIN DEVRIENDT 
 
Sylvain Devriendt is bestuurslid van " Genealogie & 

Computer" en webbeheerder 
van o.m . de sites SVVF, 
Genealogie in België, Ge-
nealogie in Noord-Frankrijk, 
VVF Antwerpen en de sites van 
een heel aantal genealogen. 
 
Hij is ook oprichter van diverse 
genealogische Vraag- en 

Antwoordlijsten (Yahoo) en regionaal vertegen-
woordiger voor Antwerpen van het genealogisch 
programma STAM  
 
Op deze avond kan u op overzichtelijke 
wijze kennismaken met het breed gamma 
aan mogelijkheden dat 
STAM biedt.  
 
Ook wordt dieper inge-
gaan op de mogelijkhe-
den om afbeeldingen en 
geluidsopnamen in te 
voeren.  U kunt zelfs 
een mediashow maken 
met foto's, videoclips, achtergrondmuziek 
of de stemmen van uw naaste familie. 

 
Op donderdag 23 september 2004  

om 20u00 in het  
Nationaal VVF-Centrum,  

Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem 
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   Heemkunde   

       en  
   Genealogie 

Koninklijke Kring 
voor Heemkunde 

 MERKSEM 
 

Genealogie en Merksem.  Zet deze twee woorden naast el-
kaar en je denkt waarschijnlijk onmiddellijk aan ons Natio-
naal VVF-Centrum in de Van Heybeeckstraat.  Nochtans, als 
je met je voorouders in Merksem terechtkomt en je wil je fa-
miliegeschiedenis uitbouwen dan is er minstens nog één an-
dere locatie waar je ook eens een kijkje moet gaan nemen: in 
het prachtige gebouw "Hofke van Roosendael" aan de Ter-
lindenhofstraat, waar de Merksemse Kring voor Heemkunde 
vzw gehuisvest is. 

 
We brachten hen een bezoek op een van die warme zomeravonden in 
augustus, in het kader van onze kennismakingsronde met lokale 
heemkundige kringen uit onze regio.  Onze gesprekspartners, voor-
zitter Ronny de Kinderen en penningmeester Modest Van Camp, 
leidden ons rond in hun rijkelijk voorzien volkskundig museum 
waarin elke kamer als zinvol eerbetoon de naam draagt van een 
Merksemse heemkundige.  We kregen ook de jaarlijkse tijdelijke 
tentoonstelling te zien, die dit jaar de tweede wereldoorlog in Merk-
sem als onderwerp had en we waren uiteraard erg benieuwd om een 
blik te mogen werpen in hun documentatiecentrum.   
 
Het museum is stemmig ingericht en bevat naast een zeer uitgebreid 
assortiment aan de meest diverse voorwerpen uit de tijd van toen ook 
enkele redelijk klassieke maar daarom niet minder interessante hoek-
jes als een schoolklasje met de typische houten banken van weleer, 
een keukentje uit grootmoeders tijd of een kamer vol met devotiona-
lia die door een oud altaarstuk en een aantal glasramen de sfeer van 
een kasteelkapel oproept.   
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De oorlogstentoonstelling - ondertussen wel afgelopen - bood een 
overzichtelijk beeld van de ellende waarmee de Merksems burgerbe-
volking geconfronteerd werd tussen 1939 en 1945.  Het overvloedige 
beeldmateriaal dat tentoongesteld werd was volledig afkomstig uit de 
eigen collecties van de kring.  Uiteraard werd extra aandacht besteed 
aan de septemberweken in 1944, toen Merksem het zwaar te verdu-
ren kreeg terwijl het naburige Antwerpen kortstondig in de euforie 
van de bevrijding leefde.  
 
Na de oorlog kwamen uit heel wat gemeenten nieuwe inwoners  
afgezakt naar Merksem, dat toen een fase van snelle industrialisering 
doormaakte en sindsdien zijn landelijk karakter heeft verloren.  Van-
daar dat men in deze heemkundige kring de nadruk niet meer kan of 
wil leggen op het koesteren van nostalgische herinneringen aan hoe 
het vroeger was, omdat vele huidige Merksemnaren die herinnerin-
gen gewoonweg niet hebben.  Wel wil men natuurlijk vastleggen hoe 
het geweest is en hoe alles geëvolueerd is. 
  
Daarom ontvangen ze overigens ook graag allerlei interessant mate-
riaal over o.m. de vroegere polderdorpen Oosterweel, Wilmarsdonk 
en Oorderen, al was het maar omdat nogal wat inwoners hiervan naar 
Merksem zijn geëmigreerd nadat hun polderdorpen gesloopt werden 
voor de "vooruitgang". 
 
Hun documentatiemateriaal is dus niet enkel beperkt tot de vroegere 
gemeente, het huidige district Merksem. Ronny en Modest leggen 
me trouwens uit dat de naam van hun kring verwijst naar de oude 
grenzen van de heerlijkheid Merksem en die omvatte naast het huidi-
ge district ook nog de Luchtbal en een groot stuk van de Damwijk. 
 
Ze schetsen ook even de geschiedenis van hun kring, waaruit ik ont-
houden heb dat zijn oudste wortels teruggaan naar het einde van de 
landelijke periode, namelijk in 1939, o.a. gestimuleerd door de 
toenmalige gemeentesecretaris Jozef Sterckens.  Na de moeilijke 
oorlogsjaren en de turbulente na-oorlogsperikelen van enkele van de 
vooroorlogse initiatiefnemers nam de vereniging in 1949 een tweede 
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start, die het beginpunt zou blijken van een groei naar een vereniging 
die momenteel zo'n 600-tal leden telt en die beschikt over een benij-
denswaardig mooie thuisbasis. 
 
Als genealogen zijn wij natuurlijk vooral geïnteresseerd in wat deze 
kring te bieden heeft aan wie hier wat bouwstenen hoopt te vinden 
voor zijn familiegeschiedenis.  Veel originele oude akten of registers 
zal je hier niet vinden, weet voorzitter de Kinderen mij al direct te 
vertellen als we het documentatiecentrum binnentreden.  Voor paro-
chieregisters of documenten van de Burgerlijke Stand moet je dus 
hier niet terecht (niet zo erg natuurlijk, de Van Heybeeckstraat be-
vindt zich op wandelafstand), ook archieven van lokale instellingen, 
bedrijven of scholen zal je hier niet vinden.   
 

 
Maar wat er wel is, mag meer dan gezien worden.  Aan weerszijden 
van de zolderruimte waarin we ons nu bevinden zijn tientallen grote 
schuiven gemonteerd, die alle proppensvol materiaal blijken te zitten.  
Aan de ene kant een gigantisch fotoarchief, netjes geklasseerd per 
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thema.  Tijdens de openingsuren - of op afspraak - kan je daar terecht 
om wat treffende illustraties te zoeken die je familiegeschiedenis 
kunnen opsmukken.  De kring zorgt zelf voor de nodige reproducties.  
Je kan ook de kasten raadplegen aan de tegenoverliggende muur die, 
even thematisch geschikt, een vloed aan tekstmateriaal bevatten, 
vooral ontelbare knipsels uit kranten en tijdschriften die van ver of 
dichtbij naar Merksemse toestanden verwijzen.  Op beide verzame-
lingen is een index gemaakt, die men hoopt in de nabije toekomst 
ook in gedigitaliseerde vorm aan te bieden, wat de opzoekingen een 
stuk zou vergemakkelijken.  Een index, al dan niet gedigitaliseerd, is 
echter overbodig zolang conservator Luc Van de Vloed in de buurt 
is, want naar men mij vertelt heeft hij een fotografisch geheugen 
waarin de volledige inhoud van de kasten is opgeslagen. 
 
Nog meer interessant materiaal zit verborgen tussen de vele tiendui-
zenden doodsprentjes en rouwbrieven, de kast vol oude landkaarten 
en stratenplannen, de boeken vol oude postkaarten en een aantal aan 
de kring nagelaten privé-bezittingen van verzamelaars van diverse 
aspecten uit de Merksemse geschiedenis.  Niet onbelangrijk zijn ook 
nog de reeks verkiezingslijsten die ruim een eeuw overspannen en 
eindigen in 1976, de datum van de grote fusie van Antwerpen met 
zijn randgemeenten. Uit de aard van het beschikbare materiaal zal al 
duidelijk zijn dat vooral de 20ste eeuwse geschiedenis zeer rijk ge-
documenteerd is. 
 
We noteerden ook nog dat, zoals van een zich respecterende heem-
kundige kring te verwachten valt, hun bibliotheek alle mogelijk uit-
gaven bevat die over Merksem en omgeving verschenen zijn.  Daar-
onder overigens ook enkele publicaties van de kring zelf, die verder 
ook een eigen tijdschrift "de Kijkuit" uitgeeft, dat al aan zijn 32ste 
jaargang toe is.  Het is een prettig ogend professioneel verzorgd tijd-
schrift, met een gevarieerd aanbod aan bijdragen.   
 
Hieruit halen we tot slot enkele praktische gegevens over de " Ko-
ninklijke Kring voor Heemkunde Merksem vzw" : 
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KONINKLIJKE KRING VOOR HEEMKUNDE MERKSEM vzw.  

- Documentatiecentrum en heemmuseum :  
Hofke van Roosendaal, Terlindenhofstraat 265, 2170 

Merksem 
Open: elke woensdag (14-17), elke 1ste zaterdag van de 

maand  
           (9-12) en op afspraak (tel. 03 645 16 77) 

 
- Jaarlijks lidmaatschap :  5,95 Euro 
 
- Voor alle verdere inlichtingen : 

Secretaris : Georges Petré, Nieuwdreef 99/7, 2170 Merk-
sem  

                 Tel.: 03 646 79 59 
email: kkvhm_vzw@hotmail.com 

 
  

 Martin Braem 
 

Burenruzie in Zandvliet anno 1739 : 
een rechtzetting 

 
Onder de titel Burenruzie in Zandvliet anno 1739 verscheen in ons 
vorig nummer een artikel, ondertekend door Herman Van Elsacker.  
Ons medelid Victor Meeussen heeft ons echter laten weten dat het 
hier een letterlijke weergave betreft van een tekst die hij zelf eerder 
heeft geschreven en gepubliceerd in de brochure Zandvliet en Sint 
Joris, blz. 23-30, die verscheen in 1991.  Deze brochure is o.m. raad-
pleegbaar in de bibliotheek van het Nationaal VVF-Centrum in 
Merksem onder nummer 001-H20.0720. 
 
Uiteraard keurt de redactie elke vorm van plagiaat af.  We betreuren 
dit voorval en verontschuldigen ons bij de auteur Victor Meeussen.  
Met deze rechtzetting geven we hem dan ook het auteurschap terug 
waarop hij recht heeft.  Zijn bijdrage aan de genealogie en de ge-
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schiedenis van Zandvliet eren wij graag met een overzichtje van zijn 
publicaties op de volgende bladzijde. 

De Redactie 
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Iedere genealoog die ooit met Zandvliet in aanraking is gekomen 
kent ongetwijfeld Victor Meeussen uit Rotterdam, al was het maar 
van zijn meesterwerk, de grondige bewerking die hij  maakte van de 
parochieregisters en burgerlijke stand van 1640 tot 1900 waarbij hij 
de totale Zandvlietse bevolking van die periode op ca. 10. 000 ge-
zinsbladen samenvatte als Zandvliet - Gezinsbladen van Aartsherto-
gen tot Napoleon.  Hij stelde deze gegevens ook via internet be-
schikbaar (www.meeussen.nl\genealogie). 
 
Daarnaast publiceerde ons lid Victor Meeussen in de loop der jaren 
nog volgende bijdragen over Zandvliet :  
 
 Zandvliet en Meeussen (genealogie Meeussen etc.) 
 Zandvliet zonder Meeussen (andere genealogische gegevens) 
 Kwartierstaat van Jan Meeussen uit Zandvliet 
 De Kaart van Opa Hasenbergh (kaart van 1693 met commentaar) 
 Zandvliet - najaar 1747 
 Zandvliet - Volkstelling nov. 1693 (bewerking met inwoners) 
 Zandvliet - Volkstelling dec. 1698 (idem) 
 Zandvliet - Volkstelling en landkaart juni 1709 (idem) 
 Zandvliet - Volkstelling jan. 1755 (idem) 
 Zandvliet - Volkstelling jan. 1755 in klad en net (idem) 
 Zandvliet - Volks- en Bedrijfstelling aug. 1794 (idem) 
 Zandvliet - Volkstelling jan. 1796 
 Zandvliet - Volkstelling mei 1799 
 Zandvliet - Lijst van de Wachtbaere Mannen 1769 
 Zandvliet - Omganck 1772 (summiere volkstelling) 
 Zandvliet en Sint Joris (schuttersgilde rond 1700 en rond 1900) 
 Zandvliet - Kieviten en Verhaaltjes (Kieviten: Zandvlietenaren) 
 Een korte pestepidemie in Zandvliet 
 Nog informatie over de familie Catoir en de Zandvlietse pastoors 
 Zandvliet zendt zijn zonen uit 
 Manuacl der Erfgoederen Chijnsen, Renten &c. competerende  aen  
    de "Capelrije van Santvliet" 
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ELIAS DECKERS ALIAS LAMBRECHTS 
 

Bij de Antwerpse notaris M. De Vetter lezen we de akte die het begin 
vormt van dit onderzoek1: 
 

Op 29 oktober 1723 treden Jacobus Lambrechts en Theodor 
Longin, chrirurgijn te Antwerpen, als voogden op over de 
kinderen van wijlen Elias Deckers, alias Lambrechts. Zij 
hebben de toelating van de weesmeesters van Antwerpen om 
in hun hoedanigheid de moeder van de kinderen, namelijk 
Maria Longin, te machtigen in naam van deze kinderen een 
som te ontvangen van de bewindhebbers van de Kamer van 
de Oostindische Compagnie te Middelburg. 

 
In de parochieregisters van O.-L.-Vrouw Zuid te Antwerpen vinden 
we de doopakte van Elias en meteen de oorsprong van de aliasnaam.  
We geven de gezinsreconstructie van Jacobus Lambrechts, gehuwd 
met Joanna Deckers.  Hun zeven kinderen werden gedoopt in O.-L.-
Vrouw Zuid : 
 
1. Jacobus        ° 10.09.1681      5. Joanna Catharina    ° 11.04.1688 
2. Elias             ° 23.02.1683      6. Ignatius Josephus   ° 23.09.1690 
3. Franciscus    ° 01.04.1685      7. Franciscus              ° 05.05.1693 
4. Franciscus    ° 24.05.1686 
 
Elias Lambrechts huwde met Maria Francisca Longien.  Ook hun 
drie kinderen werden in O.-L.-Vrouw Zuid gedoopt : 
 
1. Elias                         ° 14.01.1706 
2. Joanna Catharina     ° 25.06.1708 
3. Maria Catharina      ° 05.04.1710 
 
Uit voorgaande blijkt dat we hier - met Elias – te doen hebben met 
een matroniemsnaam, in plaats van met een gebruikelijke patro-

 
1 SAA, N 1081, notaris M. De Vetter, 952 r 
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niemsnaam. We mogen veronderstellen dat de voogd uit de akte, 
Jacobus Lambrechts, de broer is van Elias.  In latere schepenakten 
wordt Elias met de familienaam Lambrechts omschreven, zodat het 
niet zeker is dat zijn moedersnaam Deckers de bovenhand kreeg. 
 
Tot slot nog iets over de Oost-Indische Compagnie van wie de kinde-
ren Lambrechts volgens hogergeciteerde akte geld ontvingen. 
 
In de VOC-literatuur vinden we verwijzingen naar de Heeren Be-
windhebberen der Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie ter Ka-

mer Zeeland2.  Maar in Middelburg was 
nog een andere rederij bedrijvig, name-
lijk de Middelburgsche Commercie 
Compagnie.  Deze werd opgericht op 
13 juli 1720.  Op 25 juli 1721 was de 
intekening begonnen, die op 26 augus-
tus werd afgesloten met 587 inschrij-
vers. Met de Franse oorlogen werden 
na 1807 geen schepen meer in zee ge-

bracht en zette de firma haar bestaan nog verder als scheepswerf 3. 
 
De Keizerlijke Indische Compagnie, of de Oostendse Compagnie 
begon haar activiteiten in 17234. Als tegenprestatie voor de 
"Pragmatieke Sanctie" moest de Oostenrijkse keizer de 
veelbelovende Oostendse Compagnie in 1728 opheffen. 
 

Hugo Lambrechts-Augustijns  
 

 

                                                      
2 JAN LANDWEHR, VOC. A bibliography of publications relating to the 

Dutch East India Compagny 1602-1800 
3 DR. W.S. UNGER, Het archief der Middelburgsche Commercie Compag-

nie. Rijksarchief in Zeeland, ’s-Gravenhage, 1951. 
4 Zie ook: GEORGES VERVOORT en JAN VANDERHAEGHE, Beman-

ningslijsten uit het archief van de Generale Indische Compagnie en andere 
genealogische nota’s. In: Vlaamse Stam, Jg. 38, nr. 4-5, (april 2002), 280-
303 
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DE MORMONEN EN GENEALOGIE 
door Josy Mariën en Els Portael 

 
De leden van  de "Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen" (beter gekend als de 
Mormoonse kerk) zijn al jaren uiterst actief bezig 
met het bijeenzamelen van genealogische informa-
tie over heel de wereld.   
 
Ook jij als individuele ge-
nealoog hebt ongetwijfeld, 
misschien onbewust, al 
gebruik gemaakt van de 
resultaten van hun inspan-
ningen. 
 
Op deze voordracht komen we te weten waarom ze 
vanuit hun geloof zo geïnteresseerd zijn in genea-
logie, waarom zij al die gegevens op microfilms 
opslaan, waar ze bewaard worden, wie er gebruik 
van kan maken en hoe. 

 
De sprekers zullen het ook heb-
ben over hun Centrum voor Fa-
miliegeschiedenis en de digitale 
mogelijkheden van internet, 
"FamilySearch", "IGI", "An-
cestral File" enz. 

 

Op 25 november 2004  
om 20u00 in het  

Nationaal VVF-Centrum,  
Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem 
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Nieuws van het Antwerps Stadsarchief  
 

  Een belangrijk gegeven in de HUIZENGESCHIEDENIS is de 
manier waarop naar de ligging van een bepaald erf verwezen wordt. 
De manier van aanduiding is wel eens gewijzigd.  Nu werkt men met 
straatnamen en een NUMMERING per straat waarbij meestal alle 
pare nummers aan één kant liggen en de onpare aan de andere kant. 
Deze vorm van adressering is in Antwerpen ingevoerd in 1856. 
 
Tevoren werkte men met een doorlopende nummering per wijk.  
Deze nummering werd gegeven in 1796.  De stad bestond uit vijf 
wijken en per wijk werden de huizen doorlopend genummerd.  Het 
onderscheid in pare en onpare nummers bestond niet.  Men nummer-
de de huizen min of meer per huizenblok. 
 
Om de oude HUISNUMMERS om te zetten naar de nieuwe werd in 
1856 een boekje gepubliceerd: Tableau de concordance officiel des 
anciens & nouveaux numéros des maisons. Dit werk is te raadplegen 
in de leeszaal van het stadsarchief of in de stadsbibliotheek. Het is 
ook ingescand en als bestand beschikbaar op eFLORIS 
(http://stadsarchief.antwerpen.be)  
 

   De OPENINGSUREN van de leeszaal van het stadsarchief zijn 
lichtjes teruggeschroefd, om de VERHUIS van het stadsarchief naar 
het Sint-Felixpakhuis goed te kunnen voorbereiden. De leeszaal is 
niet langer meer van maandag tot en met vrijdag geopend, maar van 
dinsdag tot en met vrijdag, van 8.30 tot 16.30 uur. Het stadsarchief is 
maandag wél bereikbaar telefonisch (03 231 54 11) of per e-mail 
(stadsarchief@stad.antwerpen.be) 
  

 Binnen het archief van de schepenregisters vormen de CERTIFI-
CATIEBOEKEN een bijzondere reeks van 74 registers.   Certificaten 
zijn schriftelijke verklaringen door een autoriteit, hier de Antwerpse 
magistraat, afgeleverd aan particulieren, meestal kooplieden, die dit 
verzoeken om commerciële of juridische redenen.  Meestal legt de 
aanvrager onder eed een verklaring af over de aard van de goederen 
die hij als zijn eigendom beschouwt.  De certificatieboeken betreffen 
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de periode 1488 - 1614.  Voor en na deze jaren werden de certifica-
ten gewoon in de schepenregisters genoteerd. 
 
Een eerste deel van de certificatieboeken was reeds lang op MICRO-
FILM te raadplegen. Nu zijn ze allemaal verfilmd. De originele do-
cumenten zijn beschermd tegen beschadigingen en de lezers hebben 
de mogelijkheid om goedkope prints te maken van de akte die hen 
interesseert. Een lijst van deze microfilms staat op eFLORIS en in de 
leeszaal. 
  

   Behandel archief met zorg: verpakkingen 
 
Elk archiefstuk moet verpakt worden in een aangepaste verpakking. 
Voor "papieren" dossiers zijn dat zuurvrije omslagvellen (meestal 
blauw of wit) en vervolgens zuurvrije kartonnen archiefdozen. De 
verpakking mag nooit metalen nietjes of klemmetjes bevatten omdat 
deze het archiefstuk kunnen beschadigen. Ook kunststof en lijm 
worden vermeden omdat ze schadelijke of instabiele bestanddelen 
bevatten. 
 
Archief verpakken is geen haastwerk.  Daarom verwittigt de lees-
zaalvoorzitter de lezers op tijd van het naderende sluitingsuur.  Zo 
kunnen ze met zorg het hen toevertrouwde archiefstuk opnieuw ver-
pakken. Duwen, persen, wringen kunnen hierbij nooit.  Heb je moei-
te om het archiefstuk terug te verpakken, vraag dan de leeszaalvoor-
zitter om de juiste werkwijze te demonstreren. 
 
 

ZOEKERTJE 
 
Wie kan er mij helpen aan een recent exemplaar van het boek 
"Handleiding voor genealogisch onderzoek in Vlaanderen" van 
Johan Roelstraete  ?  

(Filip Verhoeve, Sportstraat 29, 8552 Zwevegem-Moen   
Tel 0475 98 85 16 -  email: filip@verhoeve.be)
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Medegedeeld: nieuwe publicaties 
 

Traditiegetrouw wordt door het genealogisch fonds “Sporen van je 
voorouders" in het najaar weer een aantal publicaties uitgegeven.  
Van de liefst negen nieuwe uitgaven zijn er vijf die gemeenten be-
handelen binnen onze regio : 
 
63. Parochieregisters van OOSTERWEEL (geboorten en dopen 
1654-1800, de huwelijken 1654-1798/1803 en de overlij-
dens/begrafenissen van 1653-1802) en het FORT VAN OOSTER-
WEEL (dopen 1655-1683/1681-1746; huwelijken 1660-1665/1681-
1724; overlijden/begrafenissen 1657-1666/1681-1760).  Een prachti-
ge bewerking van Bert M. D’hooge. (198 blz. - 10 Euro) 
 
64. Burgerlijke stand LILLO 1875 - 1906.  Geboorten, huwelijken en 
overlijdens in gezinssamenstelling, met index.  Bewerking: Patrick 
Cleiren (266 blz. - 13 Euro). 
 
65. Burgerlijke stand OOSTERWEEL 1875 - 1906. Geboorten, hu-
welijken en overlijdens in gezinssamenstelling, met index.  Bewer-
king: Patrick Cleiren (144 blz. - 9 Euro). 
 
66. Burgerlijke Stand EKEREN, huwelijken 1830 - 1853. Alfabeti-
sche bewerking van de akten door Patrick Cleiren. (98 blz. - 6 Euro) 
 
72. Parochieregisters BORGERHOUT Sint-Joannes Evangelista. 
Kerkelijke huwelijken 1895-1900. Een alfabetische bewerking van 
de huwelijksakten.  Met de getuigen, plaats en datum van geboorte 
van de echtgenoten en een omzettingstabel voor de echtgenotes. Be-
werking: Georges  Lathouwers (90 bladzijden - 6 Euro) 
 

Alle werken zijn losbladig op A4, recto/verso. Meer inlichtingen 
over deze of andere publicaties uit deze reeks, wijze van beta-
len, verzendkosten: Georges Lathouwers, Groot Hagelkruis 184 
te 2030 Antwerpen of via   georgelathouwers@tiscalinet.be.  

mailto:georgelathouwers@tiscalinet.be


 
Juli- September 2004  - 31 - 

 
 

Datum Activiteit 

donderdag 22 
september 

Merksem, Nationaal VVF-Centrum, 20u00: 
Lezing door Sylvain Devriendt : Genealogi-
sche software STAM  
Org.: VVF-Antwerpen - meer info blz. 16 

zaterdag 2  
oktober  

Etten-Leur (NL), 10u00-16u00: 
6de stamboomtentoonstelling  
m.m.v. VVF-Antwerpen 

zondag 17  
oktober 

Kalken, Kalkendorp 28, 10u00-16u00   
20ste Ontmoetingsdag VVF O.-Vlaanderen 
(mmv VVF-Antwerpen)  

woensdag 20  
oktober 

Regionale genealogische avond van 
 (19u00-22u30) 

donderdag 21 
oktober 

Antwerpen, Stadsarchief Venusstraat 11, 
14u00:  Geleid bezoek voor de leden van 
VVF-Antwerpen.  Meer info op blz. 14 

zaterdag 6  
november 

Belsele, 10u00-17u00, 3de Genealogische 
contactdag van de Mormonen (10u00-
17u00) 

woensdag 17  
november 

Regionale genealogische avond van 
VVF-Antwerpen (19u00-22u30) 

donderdag 25 
november 

Merksem, Nationaal VVF-Centrum, 20u00: 
De Mormonen en Genealogie 
Door Josy Mariën en Els Portael 
Org.: VVF-Antwerpen - meer info blz. 23 

zaterdag 11 
december 

Stamboomdag in Breendonk (mmv VVF-
Antwerpen) 

A
g

e
n

d
a
 

woensdag 15  
december 

Regionale genealogische avond van 
VVF-Antwerpen (19u00-22u30) 

 
Voor aanvullingen en eventuele wijzigingen, raadpleeg onze website 
http://users.belgacom.net/vvfantwerpen  
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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 
 

 Voorzitter  Martin Braem, Eigen Heem 43, 2950 Kapellen 
e-mail: vvf@antwerpen.be 
Tel.: 03 664 34 09 

Secretaris Jimmy De Souter, Grimbert 30, 2150 Borsbeek 
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: 979-3936016-52 

Co
nt

ac
t 

Website http://users.belgacom.net/vvfantwerpen  
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(achterflap leeg) 
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