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Editoriaal. 

 
We blijven het als een van onze kerntaken zien om onze leden op de 
hoogte te brengen van minder bekende mogelijkheden om informatie 
te verzamelen in verband met hun familiegeschiedenis. 
 
We zijn verheugd dat we in dit nummer eens te meer de aandacht 
kunnen vestigen op zowel een minder bekende bron, een onder-
zoeksmethode als een archief, wat hopelijk een aantal onder onze 
lezers zal kunnen helpen om weer een stap vooruit te zetten bij hun 
eigen onderzoek.  Het gaat hier per definitie om hulpmiddelen die 
niet voor iedereen even nuttig zijn, anders zouden ze allicht niet ge-
catalogeerd zijn als "minder gekend".   
 
Zeker voor de methode van de prosopografie geldt dat weinig van 
onze leden er mee vertrouwd zullen zijn, al was het maar omdat deze 
onderzoeksmethode nog relatief jong is en ook bezwaarlijk door 
eenlingen kan toegepast worden.  Het is dan ook geen toeval dat het 
opzet van bewuste bijdrage precies het aantrekken is van medewer-
kers in de hoop samen om tot zinvolle resultaten te kunnen komen.  
 
Zelfs een geografisch scherp omschreven bron, zoals de in dit num-
mer besproken "DTB 48", kan binnen de kring van vorsers die in het 
gebied zoeken minder gekend zijn en dankzij raadpleging mogelijk 
tot de ontsluiting leiden van een doodgelopen spoor.   
 
Tenslotte stellen we een minder bezocht archief uit onze regio voor, 
het Provinciaal Archief, als begin van een reeks die we in onze vol-
gende nummers willen voortzetten.  Ze is de opvolger van de reeks 
voorstellingen van heemkundige kringen waarmee u als lezer in de 
voorbije jaargang heeft kennis kunnen maken. 

 
        Martin Braem    

Voorzitter 
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Prosopografie en Genealogie : 
  

Het project ‘Molenaars’ 
 

Het woord genealogie moeten we aan u niet meer voorstellen en de 
meeste facetten van het familieonderzoek zullen u wel bekend zijn. 
Minder bekend is de prosopografie1.   Dat is een collectieve biogra-
fie waarin de externe karaktertrekken van een bevolkingsgroep die 
iets gemeenschappelijks heeft, beschreven wordt2.  Het zijn bijvoor-
beeld lijsten van personen die een bepaalde functie hebben uitgeoe-
fend in welomschreven streken of periodes. 
 
Zo kunnen we een lijst opstellen van alle Romeinse generaals in de 
periode van het Romeinse Keizerrijk of van alle Britse piloten tijdens 
de Tweede Wereldoorlog of van alle kloosterlingen in een bepaalde 
vestiging van een bepaalde religieuze orde3.  De bestudeerde groep 
personen heeft dus duidelijk een gemeenschappelijk kenmerk en 
vormt daardoor een min of meer homogene groep. 
 
Je kunt bijvoorbeeld een prosopografie opstellen van alle genealogen 
van de provincie Antwerpen.  Dit zou een grote en heterogene groep 
vormen.  Je kunt de groep verkleinen en bijvoorbeeld een vergelij-
king maken tussen de genealogen van de stad en die van de Ant-
werpse Kempen enzovoort.  Als we de externe kenmerken onderzoe-
ken, dan zoeken we naar de gemeenschappelijke kenmerken van 
onze genealogen.  Deze groepen vormen echter niet het onderwerp 
van ons onderzoek. 

                                                      
1 De term komt van het Griekse "prosoopoon-grafia". Grafia betekent de 

"beschrijving" en to prosopoon is afgeleid van proshoraoo, wat letterlijk 
"aanschouwen" betekent, datgene wat men aanschouwt. Het komt neer op 
de "beschrijving van de niet-innerlijke individuele kenmerken". 

2 HILDE GREEFS en PETER STABEL, Proposografie en Netwerkanalyse, 
Antwerpen, U.A.,  2004. 

3 ANNEMIE MUYLAERT, Het Arme Klarenklooster van Antwerpen vanaf 
de stichting in 1455 tot op onze dagen. Leuven, K.U.L. (onuitgegeven ver-
handeling), 1977. 
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Het prosopografisch onderzoek kan de genealogie enorm helpen, 
zeker de genealogen die worstelen met een onvindbare voorouder. 
Sommige familiekundigen hebben een probleem als de vader van het 
kind niet in de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters van de paro-
chie staat.  De logische werkwijze is dan concentrische cirkels te 
trekken om het onderzoeksterrein te verruimen.  Men kan de cirkels 
blijven vergroten en het vergt dan meer tijd en inspanning om te 
blijven focussen op die ene persoon. 
 
In sommige gevallen kan een onderzoek met als invalshoek het "be-
roep" een oplossing bieden.  Let op, we beweren niet dat zulk een 
onderzoek opgeld maakt voor alle beroepen.  Het gebeurde vroeger 
regelmatig dat er beroepsmigraties plaats hadden in streken waar de 
grond niet meer de nodige grondstoffen kon leveren om een specifiek 
beroep uit te oefenen.  Toen de turfvelden rond Etten-Leur niet meer 
rendabel waren, trokken bepaalde families van turfstekers richting 
Brasschaat.  Sommige beroepen, zoals schippers, hebben in ieder 
geval een grotere mobiliteit, die reflecteert in het weinig honkvast 
zijn aan een bepaalde woonplaats. 
 
Ik zeg dit, omdat ik bij vroegere opzoekingen een paar schippersge-
zinnen gevolgd heb die dit kenmerk vertoonden, maar mag ik dit 
veralgemenen ?  Zo is de familie Pede een gekende Oostendse schip-
persfamilie, waarvan een der leden Scheldeloods werd en daarna aan 
wal bleef in Antwerpen.  Als men een representatieve groep schip-
pers in een prosopografie plaatst zullen we uitspraken kunnen doen 
over bepaalde gezamenlijke kenmerken.  Het is best mogelijk dat er 
over de schippers al onderzoek gepleegd is, dat heb ik niet nagegaan. 
 
Zo belanden we bij de beroepsgroep waarvan ik wel een prosopogra-
fisch onderzoek wil maken, de Antwerpse molenaars. Mijn onder-
zoeksperiode begint bij het ontstaan van de Antwerpse windmolens, 
dat we in de 13de eeuw mogen plaatsen, tot de helft van de 19de 
eeuw, wanneer de molens wegens urbanisatie-uitbreidingen op het 
Sint-Willibrordusveld uit het Antwerpse landschap verdwijnen. De 
molenaars moeten in relatie staan tot een molen die op het Antwerp-
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se grondgebied stond.  Dit gebied werd begrensd door de "Antwerpse 
handjes"4, een gebied dat ook ‘binnen de kuype’ werd genoemd. 
 
Het zal niet gemakkelijk zijn persoonlijke gegevens over de mole-
naars te vinden vóór  de eeuwwisseling 1500-1600.  Voor de 17de en 
de 18de eeuw moet dit al beter te doen zijn.  De relaties tot andere 
molenaars- en bakkersfamilies kunnen een inzicht bieden in de ge-
slotenheid van het beroepsmilieu.  Dat de zoon hetzelfde beroep 
uitoefende als zijn vader zal een kenmerk zijn dat bij molenaars 
veelvuldig voorkomt.  Hopelijk kunnen we een besluit trekken uit de 
gemiddelde leeftijd bij het overlijden van de molenaars.  Het zal 
moeilijk, zoniet onmogelijk, zijn de juiste overlijdensoorzaak van de 
molenaars te achterhalen, behalve natuurlijk bij arbeidsongevallen. 
Waarom stellen we deze vraag ? Het schijnt dat bakkers door het 
contact met het meel de "bakkersziekte" krijgen.  Het bestanddeel 
silicium in het meel is schadelijk voor de nieren.  Als de bakkers daar 
last van hebben en vroeger overlijden, dan kunnen we ons afvragen 
of de molenaars daar ook problemen mee hadden. 
 
Met het opstellen van een molenaarsgroep trachten we niet alleen 
hun verwantschap te achterhalen, het wordt interessant als we daarin 
een netwerk zouden kunnen herkennen.   Buiten hun beroepsvereni-
ging, nl. het molenaarsambacht hebben de molenaars economische 
contacten met andere groepen.  Die contacten kunnen een beter zicht 
geven op de rol van de molenaar als middelaar.  De molenaar heeft 
een zekere onafhankelijkheid op zijn molen, maar hij is een tussen-

                                                      
4 Op de voornaamste invalswegen naar de stad werd op de grens een duide-

lijk herkenbare stenen grenspaal geplaatst, waarop een hand gebeeld-
houwd stond.  Wie voorbij deze hand ging, wist dat hij zich op het grond-
gebied van Antwerpen bevond en onderworpen was aan de jurisdictie van 
de stad.  Het is niet toevallig dat juist aan de grenspaal van Berchem het 
galgenveld te situeren viel (nu het Albertpark). Deze lokalisatie had een 
sterk symbolische betekenis: de voorbijgangers zagen de lichamen van de 
veroordeelden hangen en waren gewaarschuwd om niets te mispeuteren op 
het Antwerpse grondgebied. De hand op de grenspaal beduidde dus zoveel 
als: "O wee voor de boosdoeners die hier nog een stap verder zetten; zij 
keren beter op hun stappen terug." 
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persoon tussen de pachtheer, of het ambacht, en de klanten die hun 
graan willen laten malen. 
 
Een genealogisch (en bij uitbreiding een prosopografisch) project 
"molenaars" kan natuurlijk enkel lukken als de personen die in hun 
genealogische opzoekingen te maken hebben met een Antwerpse 
molenaar, ons dit laten weten.  We voegen deze persoonsgegevens in 
een databank, waarvan het de bedoeling is dat iedereen die daarna 
kan consulteren.  Hoe we dit praktisch zullen realiseren, laten we via 
het tijdschrift "De Antwerpse Genealoog" weten.  De slagzin is dus : 
“alle Antwerpse molenaars, verenigt U!” 
 
Als dit project succesvol is, dan kunnen we een uitbreiding naar een 
groter onderzoeksgebied overwegen. Naast de gegevens van de mo-
lenaar zelf, zijn ook belangrijk: de gegevens over de ouders van de 
molenaar (vooral het beroep van de vader), de gegevens van de 
schoonouders (is de schoonvader ook een molenaar ?) en de kinderen 
(welk beroep oefenen zij later uit ?). 
 
Het is begrijpelijk dat gegevens over een tweede generatie niet-
molenaar, zowel op- als neerwaarts, niet meer opgenomen zullen 
worden in het bestand.   Hoewel het best mogelijk is dat een groot-
vader-niet-molenaar een "link" is met andere molenaars in de fami-
lie.  Het komt er op neer dat het niet onze bedoeling is een aantal 
generaties van niet-molenaars, die niet relevant zijn voor het onder-
zoek, op te nemen omdat die het inzicht in de relaties kunnen ver-
zwaren en bemoeilijken. 
 
Hoe kunt u mij uw molenaarsinformatie laten geworden? 
 
via e-mail: hartenhuisje@hotmail.com.  
via de post: Boekweitstraat 30, 2900 Schoten (eventueel kan u zo 
ook gegevens op een CD-Rom of diskette opsturen) 
 
Ik dank nu al alle collega’s genealogen voor hun bereidwillige me-
dewerking. 

Hugo Lambrechts - Augustijns 

mailto:hartenhuisje@hotmail.com
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 Op zoek naar nieuwe vindplaatsen 
 
Allemaal zijn wij begonnen met eerst zoveel mogelijk genealogische 
gegevens te verzamelen in familiekring en daarna hebben we onze 
horizon in tijd en ruimte uitgebreid via de raadpleging van burgerlij-
ke stand en/of parochieregisters. 
 
Maar eens je een aantal generaties hebt gevonden en je kwartierstaat 
breed is uitgewaaierd wil je graag aan al die namen en data toch 
graag wat meer informatie verbinden waardoor de mensen over wie 
het gaat steeds meer tot leven komen.  Het is nu precies een van onze 
doelstellingen om onze leden te informeren over de grote diversiteit 
aan bronnen die kunnen gebruikt worden om een familiegeschiedenis 
te stofferen.   
 
In 2004 hebben we daarom  in elk nummer van D.A.G. een andere 
heemkundige kring in de kijker gezet, voor die leden die minder 
vertrouwd zijn met de materies waarmee zulke verenigingen bezig 
zijn.  We kunnen enkel hopen dat deze reeks kennismakingen voor 
sommigen de aanzet is geweest om contact te nemen met een kring 
en dat het contact tot interessante vondsten heeft geleid. 
 
In de jaargang 2005 zullen we proberen in elk nummer een archief 
voor te stellen dat minder voor de hand ligt, doorgaans omdat er 
gewoonweg veel minder te vinden is en omdat niet iedereen er iets 
kan gaan doen.  Maar het is vaak in zulke plaatsen dat echte schatten 
verborgen kunnen liggen voor wie er toevallig wel terecht kan.   
 
Wij zullen telkens ter plaatse gaan om er ons de visu van te overtui-
gen dat toch minstens een aantal van onze leden er een zinvol bezoek 
kan gaan brengen.  En ook al zou je er na lezing van ons bezoekver-
slag van overtuigd zijn dat een bepaald archief niets voor jou is, wie 
weet dat je er later toch ooit nog terecht in verband met een later 
gevonden  gegeven dat je tot nu toe nog onbekend is. 
 
Tenslotte is het ook onze uitdrukkelijke bedoeling om een attitude te 
versterken die misschien al te weinig familiekundigen eigen is, na-
melijk om ook eens te durven afwijken van de meest betreden paden 
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en ook zelf eens op onderzoek uit te gaan of er toch niet ergens een 
ongebruikte bron of archiefvormer zou kunnen bestaan die je precies 
dat tikkeltje supplementaire informatie kan opleveren die je familie-
geschiedenis wat extra pigment kan verschaffen. 

Martin Braem 
 
 
 

Minder bekende archieven  

in onze regio 
 

I. Het Provinciaal 
Archief 

 
Het archief van de provincie Antwerpen is een van die vindplaatsen 
die zich niet mag verheugen in een grote belangstelling van genealo-
gen of familiekundigen.  Deels is dit perfect verklaarbaar doordat 
van slechts een kleine minderheid van onze voorouders of verre ver-
wanten sporen terug te vinden zijn in dit archief.  Maar zelfs wie er 
wel terecht zou kunnen om zijn familiegeschiedenis wat meer te 
stofferen weet doorgaans niet dat daar nog interessante ontdekkingen 
te doen zijn.  Dat kan dan weer gedeeltelijk te maken hebben met het 
feit dat de provincie zelf zich ook niet veel inspanningen getroost om 
deze vindplaats bekend te maken bij een groot publiek.  Op de start-
pagina van hun website (www.provant.be) bijvoorbeeld, vind je er 
geen rechtstreekse link naar, is het archief zelfs niet opgenomen in 
hun lijst links en kan je het slechts vinden door gebruik te maken van 
hun interne zoekmachine. 
  
Het archief zelf blijkt ondergebracht in de kelderverdieping van het 
imposante 15 verdiepingen hoge provinciehuis aan het Antwerpse 
Koning Albertpark.  Na een korte onderaardse omzwerving arriveren 
we in de werkomgeving van de vijf archiefmedewerkers, met daar-
naast de kleine sobere leeszaal.  De ietwat rommelige indruk die we 
krijgen wordt grotendeels veroorzaakt door een aantal recente en nog 
lopende aanpassingen zoals nieuwe archiefkasten en een herschik-
king van het leeszaalmeubilair.  Ook de aanstelling van een weten-
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schappelijk opgeleide archivaris en een verhuis van de leeszaal naar 
het gelijkvloers zijn gepland voor de nabije toekomst.  De bezoeker 
zal dan mogelijk wat comfortabeler gehuisvest zijn, maar deze nieu-
we situatie zal ook een extra medewerker vereisen in de leeszaal en 
het personeelsbestand is al niet zo uitgebreid.   
 
Onze gesprekspartner, archiefmedewerker Gunther Goossens, blijkt 
gepassioneerd door zijn job en is uitermate bereidwillig om ons te 
tonen op welke wijze het archief waar hij werkt van nut kan zijn voor 
familiekundigen, ook al is het zo dat vele daar opgeslagen en moge-
lijk nuttige bronnen nog wel een tijd onbruikbaar zullen zijn wegens 
onvoldoende ontsloten. 
 

 
 
De hier bewaarde bronnen zijn in principe niet geschikt voor begin-
nende genealogen, je moet echt al wat meer hebben dan de basisdata 
van je voorouders om hier met kans op succes iets te vinden.  Zo zal 
je doorgaans toch minstens al over informatie moeten beschikken 
over het beroep dat ze uitoefenden en liefst ook nog waar precies.  
Maar eens je bijvoorbeeld weet uit een andere bron (uit familiepapie-
ren of -overlevering)1 dat er een zgn. "bijzondere wachter" (bos- en 
                                                      
1 Zie ook JAN VANDERHAEGHE, Antwerpen (provincie). Bijzondere bos- 

en jachtwachters 1870-1950, Antwerpen, 2000 
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jachtwachter) tussen je verwanten zit, dan  is er veel kans dat je in de 
dossiers hierover heel wat aanvullende gegevens vindt.  Hetzelfde 
geldt als je meer zou willen weten over de loopbaan van een verwant 
die tijdens zijn leven actief was als gemeenteontvanger of gemeente-
secretaris, want dit archief bezit de dubbels van de dossiers der ge-
meenten waarover de provincie toeziende voogd is. In vele gevallen 
zijn de originele dossiers nergens anders meer raadpleegbaar omdat 
zij in de loop der tijden verloren zijn gegaan. 
 
Het gaat dus lang niet uitsluitend om zuiver "provinciale" materies 
hier.  Vanzelfsprekend zullen we hier ook puur provinciale archief-
vormers kunnen vinden, zo zijn er een massa gegevens over diverse 
provinciale scholen.   Maar ook als je voorouder in het gemeentelijk 
onderwijs heeft lesgegeven is het niet ondenkbaar dat je met de hier 
aanwezige documenten  zijn/haar onderwijsloopbaan grotendeels kan 
reconstrueren.  Steeds weer echter geldt de voorwaarde dat je vooraf 
al wist dat die persoon heeft lesgegeven en waar, eerst dan kan je 
gerichte informatie opvragen.  Om nog even in het onderwijsmilieu 
te blijven, ook over een beperkt aantal leerlingen of cursisten berust-
ten er concrete gegevens op de onderaardse schabben, bijvoorbeeld 
over de hen verleende studiebeurzen. 
 
Weet je dat je voorouders in hun beroepsbezigheden stoomtuigen 
hebben gebruikt of waren ze actief in een "vergunningsplichtige on-
derneming" dan mag je vrijwel zeker zijn dat de nodige vergunnin-
gen hier hun sporen hebben nagelaten en vind je daarin ongetwijfeld 
interessante bijkomende gegevens over hun zaak.  Om nog één voor-
beeldje te geven: van een hele reeks begraafplaatsen beschikt het ar-
chief over de gegevens van de aanvragers van een concessie.  Als je 
van een verwant op een rouwbrief leest dat hij begraven is in fami-
liegrond zou je hier kunnen uitvissen wanneer die concessie werd 
aangevraagd en door wie.  Je kan dan meestal ook het adres van de 
aanvrager vinden als mogelijke start voor verder onderzoek. 
 
Op onze vraag wie het provinciaal archief zoal bezoekt blijkt dat het 
om bescheiden aantallen gaat en dat familiekundigen er al helemaal 
weinig over de vloer komen.  Eerder heemkundig geïnteresseerden 
zullen vlugger de weg vinden, omdat zij vaker op zoek zijn naar 
informatie over gebouwen zoals kerken, gemeentehuizen, scholen, 
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molens etc.  Maar natuurlijk werkten in al die gebouwen ook mensen 
en daar zijn wij dan weer potentieel meer in geïnteresseerd.  
 
Naar aanleiding van de succesvolle tentoonstelling Den Oorlog Ver-
klaard over de eerste wereldoorlog die vorig jaar diverse plaatsen in 
onze provincie aandeed is er recent nogal wat vraag geweest naar 
documenten uit die periode.  Vandaar dat men de meest gevraagde en 
meest fragiele daarvan nu via kopies in mappen ter beschikking stelt 
van de lezer.  De bedoeling is dat deze werkwijze ook voor andere 
onderwerpen geleidelijk zal gebruikt worden. 
 
Slechts een klein deel van het hier opgeslagen archiefmateriaal kan 
onmiddellijk van nut zijn voor familiekundigen, maar als je iets vindt 
is het ook vaak een werkelijke openbaring.  Zorg in ieder geval dat je 
vooraf al over wat concrete informatie beschikt als je naar dit archief 
trekt en maak voor de zekerheid best eerst een afspraak.  Je kan dan 
telefonisch wat meer informatie geven over het onderwerp van je 
opzoekingen en zo misschien voorkomen dat je er iets gaat zoeken 
dat er ofwel niet is ofwel niet kan gevonden worden door gebrek aan 
voldoende inventarisering en ontsluiting. 

  Martin Braem 
 

 

PROVINCIEARCHIEF ANTWERPEN 
 

Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen 
 
 Tel: 03/240 65 15 - Fax: 03/240 64 70 
 Website: http://www.provant.be/archief 
 E-mail: marc.vanhauter@admin.provant.be  

 Openingsuren: maandag - vrijdag: 9.30 - 16.00 uur 

       Het archief bevat naast de archieven van alle provinciale  
       diensten, de dossiers van alle gemeenten van de provincie  
       waarvan het provinciebestuur over de behandelde materie  
       toeziende voogd is. 
 
Periode: vanaf ca 1860 tot heden 

 

 

mailto:marc.vanhauter@admin.provant.be
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Afdelingsnieuws 
 

 
 
 

 

Medewerkers 
gevraagd 

 

In het leiden van een vereniging met een 
1.000-tal leden kruipt heel wat tijd.  
Ook hier geldt dat vele handen het werk 
lichter kunnen maken.  VVF-afdeling 
Antwerpen  vzw beschikt over een kern 
van amper 5 bestuursleden en daarnaast 

zijn slechts een 10-tal leden lid van de vzw als zgn. "effectieve le-
den" (vroeger ook gekend als werkende leden of deelgenoten).  Dat 
is veel te weinig, we hebben dringen nood aan uitbreiding, aan men-
sen die actief een deel van het werk willen doen.  Welk deel precies 
en hoeveel tijd je daaraan wil besteden, dat kan je zelf mee bepalen.  
Als je een willekeurig nummer van D.A.G. doorbladert krijg je al een 
eerste idee van de mogelijkheden tot medewerking, voor een meer 
gedetailleerd overzicht van wat je als lid van onze vzw zoal kan doen 
kan je op onze website het jaarverslag van onze afdeling doornemen.  
Als je geïnteresseerd bent en je kan wat tijd vrijmaken vind je er 
allicht iets naar je mogelijkheden en binnen je interessesfeer. 
 
Al wat je dan te doen staat is dit ons ook te laten weten.  We nodigen 
je dan uit voor een informeel gesprekje, dat je nog tot niets verplicht,  
waar we samen kunnen overleggen welke rol er voor jou zou kunnen  
weggelegd zijn.   Je kan bellen, schrijven of mailen naar onze secre-
taris 
 

Jimmy De Souter, Grimbert 30, 2150 Borsbeek 
e-mail : VVFantwerpen.secr@advalvas.be  
Tel.: 0475 27 24 35 (na kantooruren) 
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Laat 1.000 
stambomen 

bloeien 
 

Ter gelegenheid van ons 1.000ste lid 
kondigden we in ons vorig nummer een 
tentoonstelling aan waarop al onze 
leden de onderzoeksresultaten van hun 
genealogische opzoekingen aan elkaar 
en een ruim publiek konden kenbaar 
maken.  Op de eerste voorbereidende 

vergadering, op 9 december 2004, daagden meteen al een 20-tal ge-
interesseerden op terwijl enkele anderen hun interesse telefonisch 
lieten weten.   
 
Het oorspronkelijke opzet werd tijdens die vruchtbare vergadering al 
wat geconcretiseerd en door onze aanwezige leden onder meer bijge-
stuurd tot het concept van een genealogische contactdag.  We nodi-
gen hen en alle andere geïnteresseerden nu uit voor een tweede voor-
bereidende bijeenkomst, die zal doorgaan op  
 

DONDERDAG 17 MAART 2005 om 20u00 
in de Mormoonse kerk, Bergen Op Zoomlaan 20, 2170 Merksem 
 
We komen bijeen in de zaal waar de contactdag zelf zal doorgaan op 
ZATERDAG 7 mei 2005, zodat we tijdens die bijeenkomst concreet 
kunnen kennis maken met de mogelijkheden die deze zaal biedt. 
 
Ongetwijfeld zijn er nog veel andere leden die een bijdrage kunnen 
leveren op die contactdag: ook zij zijn allen van harte uitgenodigd 
voor de vergadering van 17 maart, want het is niet de bedoeling dat 
we ons beperken tot de medewerkers van het eerste uur.  Kom gerust 
vrijblijvend een kijkje nemen die avond ! 
 

 

AFGELAST 
 

De voordracht over HAZA 21 voorzien voor dinsdag  
22 februari 2005 moest door omstandigheden verschoven 

worden naar later.  We houden u op de hoogte. 
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                        wat verwachten 
                    onze leden van ons ? 

 
Om de werking van onze afdeling zo veel mogelijk aan te passen aan 
de wensen van onze leden hadden we graag dat je even enkele mi-
nuutjes zou besteden aan het beantwoorden van onderstaande vragen.   
 

A. ACTIVITEITEN 
 
1.  Wat denk je van de keuze van volgende onderwerpen van voor-
drachten die door onze vereniging zijn ingericht in 2004.  We vra-
gen je niet de kwaliteit van de voordracht te beoordelen, enkel de 
keuze van het onderwerp (telkens één mogelijkheid aankruisen) : 
 
 

 heel geen  niet  
 geschikt mening geschikt 
- de 100-jarige oorlog ..... ..... .....  
- over stoven en badhuizen  ..... ..... ..... 
- Mormonen ..... ..... ..... 
- Emigranten naar Amerika ..... ..... ..... 
- voorstelling STAM ..... ..... ..... 
- Wapenschilden op wandtapijten ..... ..... ..... 
 
 
2. Welke andere onderwerpen zou je graag eens willen behandeld 
zien in een voordracht georganiseerd door onze afdeling :  

 
................................................................................ 
 
................................................................................ 
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3. Kruis de cursus(sen) aan die je eventueel wel zou willen volgen 
als ze georganiseerd werd(en) : 
 
  initiatie in de familiekunde 
 paleografie (oud schrift) voor beginners 
 paleografie voor gevorderden 
 genealogische software voor beginners  
             (bij voorkeur het programma: ……………….)  
 genealogisch softwareprogramma voor gevorderden  
             (bij voorkeur : ……………….)  
 software voor digitale beeldbewerking  
             (bij voorkeur : ……………….)  
 heraldiek 
 
 andere: .......................................................................... 
 
                          .......................................................................... 
 
 
4.   a. Omcirkel de dag(en) die je voorkeur genieten om naar een  
         activiteit te komen : 
 

ma  -  di  -  wo  -  do  -  vr  -  za   -  maakt niet uit 
 
      b. Omcirkel je voorkeur(en) voor het moment van de dag 
 

 
voormiddag   -  namiddag    -   avond  -  maakt niet uit 

 
 

 Vrije commentaar i.v.m. activiteiten  
 
     …………………………………………………………… 
 
     …………………………………………………………… 
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B. Tijdschrift "De Antwerpse Genealoog". 

  
5. Kruis aan wat toepasselijk is : 
 
 vind ik niet zo interessant 
 er staat af en toe iets bruikbaars in 
 voldoet aan mijn verwachtingen 
 

Ik lees vooral graag volgende rubrieken / onderwerpen : 
…………………………………………………………………  

 
6. Ik zou het interessanter vinden als volgende onderwerpen / rubrie-
ken (meer) aan bod zouden komen in ons tijdschrift :  
 

................................................................................ 
 
Vrije commentaar i.v.m. De Antwerpse Genealoog 
 

................................................................................ 
 
 

C. Website van VVF-Antwerpen 
 
7. Onze website.   Omcirkel uw antwoord aub 
 
Heeft u een internet aansluiting ?     ja - nee 
 
Neemt u soms een kijkje op onze website ?    ja - nee  
 
Indien ja, wat is uw algemene beoordeling ervan ?  
 

uitstekend - goed - redelijk - zwak 
 

 Vrije commentaar i.v.m. onze website 
 ……………………….……………………….……………………… 
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8.  Persoonsgegevens (enkele voor statistische doelstellingen) 
 
geslacht   man    -    vrouw 
 
leeftijd       < 25                 25-40                  40-55               > 55 
  
opleiding lager onderwijs   -   middelbaar    -   hoger   -   universitair 
 
hoe lang al actief in genealogie     
 

< 2 jaar                     2-10 jr                     > 10 jaar  
 

9. a. Gebruik je voor de verwerking van je genealogische gegevens 
een softwareprogramma ?       nee - ja  
 
b. Indien ja: welk programma (al dan niet een specifiek genealogisch 
programma, zo mogelijk ook de versie) 
 

...................................................................................... 
 
Naam :………………………………….. 
Straat en nr: ……………………………………………. 
Postcode en gemeente :………………………………………… 
Lidnummer : ……… 
 
Als je liever anoniem meedoet volstaan je antwoorden op de vragen 
1-9.  Wil je meedoen aan de wedstrijd dan hebben we ook je adres-
gegevens nodig.  Uit alle antwoorden die ons bereiken vóór 8 maart 
2005 trekken we willekeurig vijf formulieren, die winnen dan elk een  
waardebon van 15 euro voor aankopen van VVF-Antwerpen 
en/of VVF-Nationaal. 
 

Je kan de middenbladen eruit halen en opsturen naar onze secretaris 
Jimmy De Souter, Grimbert 30, 2150 Borsbeek, of hem mailen 
(VVFantwerpen.secr@advalvas.be) of de vragen beantwoorden op 
onze website http://users.belgacom.net/vvfantwerpen

mailto:VVFantwerpen.secr@advalvas.be
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Van waar komen onze leden ? 

  
In afwachting van jullie antwoorden op onze enquête waarmee wij 
een betere kijk hopen te krijgen op de verwachtingen van onze leden, 
geven we hieronder een lijstje dat we hebben kunnen opmaken op 
basis van ons ledenbestand.  Het betreft het ledenaantal van alle (pre-
fusie) gemeenten  uit onze regio waar we meer dan 10 leden hebben.  
Gezien hun inwoneraantal  is het niet verrassend dat Antwerpen en 
de omringende gemeenten heel hoog scoren : 
 
 

Antwerpen-stad  144

      2018  (46) - 2000  (40) - 2050  (18)   
      2020  (15) - 2060  (14) - 2030  (11) 
2100   Deurne 75
2170   Merksem 66
2930   Brasschaat 63
2900   Schoten 46
2600   Berchem 45
2140   Borgerhout 44
2640   Mortsel 44
2610   Wilrijk 42
2180   Ekeren  41
2650   Edegem 40
2950   Kapellen 37
2660   Hoboken 27
2550   Kontich 27
2970   Schilde 22
2630   Aartselaar 18
2920   Kalmthout 17
2110   Wijnegem 17
2530   Boechout 15
2540   Hove 13
2940   Stabroek 12
2547   Lint 11
2520   Ranst 11
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Interessante bron voor een ongewone 
parochie : Essen-Nispen (1778-1810) 
 

Dankzij de welwillendheid en de medewerking van de verantwoorde-
lijken van het Gemeentearchief van Roosendaal en Nispen en inge-
volge een ruiloperatie, kwam de bibliotheek van de Heemkundige 
Kring van Essen in het bezit van een fotokopie van het doop-, trouw- 
en begraafboek van de parochie Nispen over de periode vanaf ein-
de 1778 tot december 1810, in het jargon van plaatselijke stam-
boomonderzoekers ook gekend als het DTB nr 48. 
 
Voor een goed begrip dient wat volgt vermeld.  Het is de geïnteres-
seerde lezer wellicht niet onbekend dat Nispen en Essen tussen 1600 
en 1800 één parochie vormden. Eertijds stond de parochiekerk te 
Nispen, terwijl de pastoor op de pastorie van Essen woonde. 
 
Met de vrede van Munster (1648) begint voor het parochieleven een 
nieuw tijdvak dat 150 jaar zal duren. Essen en Nispen, alhoewel 
staatkundig behorend tot twee verschillende landen, blijven één pa-
rochie uitmaken: die van Nispen zullen als in ballingschap nu in 
Essen naar de kerk gaan tot aan de Franse Besloten Tijd (1797). Het 
enige wat daar nog aan herinnerde tot op 22 oktober 1944, d.i. de 
datum waarop de Essense kerk ingevolge oorlogsomstandigheden 
werd gedynamiteerd, was de zonderlinge ligging van de dorpskerk 
aan de grens. Zowel vóór als na 1648 werden de dopen, de huwelij-
ken en de begrafenissen van de inwoners van Essen en Nispen in één 
register opgetekend door de pastoor van Essen-Nispen die, zoals 
gezegd, op de pastorie van Essen woonde. 
 
Daarin zou verandering komen toen Maria Theresia van Oostenrijk, 
op 6 augustus 1778, een ordonnantie uitvaardigde waarin gedetail-
leerde voorschriften  werden gegeven voor de wijze waarop gege-
vens van de burgerlijke stand door parochies en plaatselijke overhe-
den bijgehouden dienden te worden. 
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Deze ordonnantie - waarbij aan de pastoors de functie werd toebe-
deeld van officieus ambtenaar van de burgerlijke stand - dwong de 
pastoor van Essen-Nispen ertoe twee afzonderlijke series parochiere-
gisters aan te leggen: één voor de parochianen die woonden op het 
grondgebied van Oostenrijks Brabant, d.w.z. te Essen en omstreken, 
en een ander voor de parochianen over de landsgrens. 
 
Daarom zijn vanaf einde 1778 de gegevens omtrent de dopen, de 
huwelijken en de begravingen van de parochianen van Essen-Nispen, 
en wonende onder Nispen, opgenomen in een afzonderlijk register 
gekend als het  DTB nr. 48. 
 
Volledigheidshalve nog het volgende. In 1794 verjagen de legers van 
de Franse Republiek de Oostenrijkers uit België; voortaan is Parijs 
onze hoofdstad, en Wenen niet meer. Twintig jaar lang behoren wij 
bij Frankrijk (1794-1814). De priesters worden gedwongen een eed 
van haat  aan het koningdom en trouw aan de republiek af te leggen. 
De pastoor van Essen weigert en tekent aldus zijn vonnis: de verban-
ning.  Pastoor van den Bolcke vlucht in 1797 naar Nispen en bedient 
van daaruit de parochie (dit is het begin van  de Besloten Tijd welke 
zal duren tot 1801). 
 
Tot besluit kan worden gezegd dat het DTB nr. 48 voor de genealo-
gische bibliotheek van de heemkundige kring van Essen een belang-
rijke aanwinst is, die naar ons gevoelen onvoldoende gekend en ge-
exploreerd is. 

Guido Buermans 

 

 
Bij ADRESWIJZIGING: verwittig ons ! 

 
Na de verzending van elk nummer van ons t i jdschr i f t  
kr i jgen we enkele exemplaren terug van de postbode, 
omdat het  adres niet  meer k lopt .   Mogen we daarom 
vragen als u binnenkort  zou verhuizen, eraan te denken 
ook de VVF te verwi t t igen van uw nieuw adres.  
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Lemmens te Borsbeek in 1426 
 

In het Antwerpse Sint-Elisabethgasthuis is de boekhouding bewaard 
gebleven vanaf het jaar 1426.  We hebben deze unieke bron gecon-
sulteerd voor enkele gegevens uit Borsbeek en we zullen trachten dit 
overzichtelijk op een rijtje te zetten.  We hebben enkel de twee oud-
ste boeken geraadpleegd, nl. EG 1 en EG 21.  We focussen op de 
"ontfangst van diversche personen, goederen ende erven toebeho-
rende de meesterijen, verschijnende alle jaren." 
 
Vanaf het boekhoudkundige jaar 1426-14272 vinden we : 
 

- Johannes de Costers van Borsbeke………. 8 denieren groot 
- Coel Nouts van goede gheleghen te Borsbeke ........6 schel-

lingen groot 
- Willem Lemmens laet van goede gheleghen te Borsbeke….. 

4 schellingen groot 
 
In 1436 lezen we bij Johannes : 
 

- Johannes Costers erfgenaemen van Borsbeke van eenen 
berghe daer die molen op plach te stane. 

 
Als in 1438 terug een Johannes Costers voor die molenberg in de 
rekening verschijnt, dan is de kans groot dat de erfgenaam ook Jo-
hannes heet. In de rekening van 1446 staat trouwens: Joannes Cos-
ters te Borsbeke erfgename van eene berge daer die molen op te 
staen plach. 
 
In de rekening van 1453 staat dan weer: Jannes Costers erfghenamen 
te Borsbeke van eenen berghe enzovoort. In dat jaar hebben we ver-
moedelijk weer met een volgende generatie te doen.  Het bedrag 

                                                      
1 Deze boeken bevinden zich in het archief van het OCMW Antwerpen. 
2 De begin- en einddatum, die telkens in de hoofding van de rekening ver-

meld werd, is 16 augustus. Cf. 750 jaar Gasthuis op ‘t Elzenveld 1238-
1988, Gemeentekrediet, p. 43. 
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blijft steeds hetzelfde. Het molenoverzicht van Herman Holemans 
vermeldt dat de windmolen van Borsbeek op het Meuleveld stond3. 
 
De naamvermelding van Coel Nouts blijft in de jaarlijkse rekeningen 
steeds hetzelfde. Dit kan echter niet gezegd worden van Willem 
Lemmens. In de eerste rekeningen wordt hij meestal als ‘Lemmens’ 
omschreven. In 1430, 1435 en 1439 staat er ‘Lamens’, met een 
streepje erboven, als aanduiding dat het om een afkorting gaat. In 
1431 staat er ‘Lammens’. We kennen de verwantschap van de naam 
‘Lemmens’ met ‘Lambrechts’4, en de aanduiding van het verkor-
tingsstreepje benadrukt dit. 
 
Coel is de afkorting van ‘Coelestinus’ of ‘Caelestis’. We kennen 
beter de Franse vorm van de voornaam, namelijk ‘Céleste’ of ‘Céles-
tin’, met als vrouwelijke vorm Celestien.  Het Latijnse caelestis be-
tekent ‘hemels, goddelijk’. Zo weten we dus dat in de 15de eeuw te 
Borsbeek al hemelse namen werden gegeven. 
 

Hugo Lambrechts-Augustijns 

 
Is dit uw laatste D.A.G. ? 

 
Dit nummer van "De Antwerpse Genealoog" wordt verstuurd naar 
alle VVF-leden uit onze regio die hun lidmaatschapsbijdrage voor  
2004 hebben betaald.  Dus u ontvangt dit nummer ook als u zou ver-
geten zijn om uw lidgeld voor 2005 te betalen.  Maar dan zal dit wel 
uw laatste nummer blijven, tenzij u zich alsnog in regel stelt.   
 
Weet u zelf niet meer precies of u al betaald heeft ?  Er is een simpe-
le methode om dit uit te vissen: heeft u begin februari de "Vlaamse 

 
3 HERMAN HOLEMANS, Volledig overzicht van bestaande en verdwenen 

wind- water en rosmolens in de provincie Antwerpen, studiekring Ons Mo-
lenheem. 

4 HUGO LAMBRECHTS-AUGUSTIJNS, Over enkele patroniemsnamen in 
de Antwerpse Kempen, in: Vlaamse Stam, 37 jg., nr. 3-4, maart-april 2001, 
pp. 136-151. 
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Stam" ontvangen dan is u in orde en hoeft u niets te doen.  Zoniet, 
dan is u waarschijnlijk in de eindejaarsdrukte vergeten uw lidmaat-
schap te hernieuwen.  Doe het vandaag nog en stort het lidgeld van 
30 € op rekening 000-0927382-62 van VVF-Nationaal.  Dan zal u 
niet alleen uw "Vlaamse Stam" nog ontvangen (en alle volgende van 
2005), maar garandeert u zich meteen ook van de ontvangst van de 
komende nummers van "De Antwerpse Genealoog".  
 
Is u géén lid van VVF-Antwerpen en heeft u in 2004 enkel betaald 
voor een abonnement op dit tijdschrift dan kreeg u dit nummer nog 
in uw bus zelfs al had u nog niet betaald voor 2005.  Ook hier geldt: 
u zal D.A.G enkele nog verder blijven ontvangen als u uw abonne-
mentsgeld (zie blz. 2) al hernieuwde of zo spoedig mogelijk nog stort 
op rekening 751-2017029-51 van VVF-Antwerpen.  Doen ! 
 

CD's Heerlijkheid Ekeren 
 
In ons vorig nummer hadden wij aangekondigd dat wij in januari 
twee nieuwe CD's gingen uitbrengen met bewerkingen van bron-
nenmateriaal uit de heerlijkheid Ekeren : 
 
-  de rentenboeken van 1520 en 1556 (documenten berustend op het 
kasteel van Anholt) 
- een genealogisch repertorium Ekeren 16de-19de eeuw, gebaseerd 
op de verwerking van de steekkaarten van ons ex-lid Vic Wauters 
 
Omdat de CD's toen nog niet af waren hadden we er de tekst bijge-
voegd : Beide CD-rom's kunnen nu reeds besteld worden en worden 
u dan opgestuurd bij verschijnen. Ondanks deze voorwaardelijke 
aankondiging waren er toch een aantal leden die meenden dat de 
CD's al beschikbaar waren.  Wellicht heeft onze wervingstekst voor 
de andere uitgaven (Een VVF-uitgave: goed idee voor uw einde-
jaarscadeau) hen misleid. Daarenboven zijn door een samenloop van 
enkele tegenslagen de CD's uiteindelijk toch nog wat later afgeraakt 
dan voorzien.  Aan allen die ze hebben besteld en langer dan ver-
wacht hebben moeten wachten op hun bestelling, onze verontschul-
digingen.  Hopelijk zijn de CD's ondertussen alle terecht gekomen. 
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 Registers van de burgerlijke stand 
Boechout : bijvoegsel 1813 -1814 

 
Bij de overgang van de Franse tijd (1794-1814) naar de Hollandse 
tijd (1814-30) bleven de levensomstandigheden van de bevolking ver 
van normaal. Militaire bewegingen die gepaard gingen met scher-
mutselingen brachten onder meer de goede werking van de gemeen-
telijke diensten soms in een lastig parket. De toenmalige "Maire", 
Frans Segers, schreef daarom een bijvoegsel aan de registers van de 
burgerlijke stand om enkele onvolmaaktheden  in de administratie te 
verrechtvaardigen. We geven hieronder een vertaling uit het Frans.  
 
In 1815 op 30 januari, wij Jean François Segers, Maire, officier van 
de burgerlijke stand van de gemeente Bouchout, arrondissement 
Antwerpen, departement van de Twee Neten, vastgesteld hebbende  
 

- dat er onregelmatigheden bestaan in de registers van de burger-
lijke stand van deze gemeente voor de jaren 1813 en 1814, zowel 
van huwelijken als overlijden 

 
- dat de registers van 1814 werden vervolledigd met zegels van 
het oud Frans bestuur en dat uiteindelijk de toegevoegde zegels 
in de verschillende registers van het gezegde jaar niet zijn ge-
merkt noch geparafeerd door de Heer voorzitter van de Recht-
bank van Eerste Aanleg van dit arrondissement 

 
zijn overgegaan tot hun rechtzetting op volgende wijze: 
 
Zegels van de registers 
 
De registers van de burgerlijke stand van 1813 voor echt geparafeerd 
en gezegeld, voorgelegd op 31 december van dit jaar, een aanzienlij-
ke hoeveelheid bladen in staat van gebruik voor 1814. Gezien de 
onzekere en noodlottige toestand van dit land zodat de twee jaren 
werden aangeboden in één pak, toch werden de dubbels verzonden 
naar de rechtbank om er te worden neergelegd zoals bepaald door de 
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wet omdat tijdens de eerste dagen van 1814 de oorlogsgebeurtenis-
sen zich zo snel opvolgenden dat het voor het plaatselijk bestuur 
totaal onmogelijk was zich voornamelijk bezig te houden met de 
burgerlijke stand en daardoor zich moest inzetten voor de meest 
hoognodige opdrachten voor de staat opgelegd door dringende ver-
ordeningen  - talrijke en onophoudelijke opeisingen voor het Franse 
leger in dit departement - bevoorradingen van Antwerpen, Bergen-
op-Zoom en andere. Voeg hierbij de talrijke inkwartieringen van 
militairen - die ons bijna geen tijd meer gaven om een moment te 
rusten.  
 
In deze moeilijke omstandigheden oordeelden wij het gepast om in 
het kort de akten van de burgerlijke stand van 1814 op te maken, in 
de nog niet afgesloten en vastgestelde registers van 1813, als een 
belangrijk onderwerp om weten voor de families; als bevestiging van 
hun aanwezigheid, hun lot en hun levensloop. De momenten waren 
kort om ze te gebruiken voor deze werkwijze; men kon zich pas be-
zighouden met de tienjaarlijkse tafels van 1813 tegen einde januari 
1814 - ongeregeldheden door vijandelijke voorposten hadden reeds 
plaats op het grondgebied in Lier.  Inderdaad op de 31ste van de 
gezegde maand was het beslissende moment, want wij hadden in 
onze gemeente rond twee uur ’s namiddags een talrijk korps zien 
aankomen van geallieerde troepen na hun overwinning in Lier de-
zelfde dag op de Fransen, die zich vechtend terugtrokken langs de 
steenweg en zich verschansten in de stad Antwerpen alwaar de geal-
lieerde troepen hen omsingelden tot laat in mei.   
 
Bij gebrek aan overleg ontstonden aanzienlijke lasten voor het in-
kwartieren van militairen.  De enorme opeisingen van allerlei aard 
die de geallieerde troepen van het blokkadekorps oplegden,  zijn 
krachtige redenen voor de gegronde verklaringen opgetekend in ons 
proces-verbaal.   
 
Wat de onregelmatigheden betreft, zij kunnen hersteld worden door 
volgende opmerkingen : 
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HUWELIJKEN – 10 februari 1814 – akte 14 
 
Deze akte is blanco gebleven; om reden dat de vereiste afkondigin-
gen niet hebben plaatsgehad; en dat op het tijdstip dat de partijen 
zich moesten melden om te worden gehuwd, de schrijver die ik had 
op dat moment, bij afwezigheid van de griffier, reeds begonnen was 
met de inschrijving van de hoofding van de akte in mijn afwezigheid. 
Bij mijn aankomst herschikte ik eerst de stukken van voordien ten-
einde het huwelijk te laten voorafgaan door de vereiste afkondiging 
welke niet heeft kunnen plaatshebben bij gebrek aan zegels. De par-
tijen, inmiddels veranderd van woonplaats, hebben achteraf een hu-
welijk aangegaan in Edegem 
 
 
OVERLIJDEN – 12 mei 1813 – akte 14 
 
Een detachement van 19 man van de Franse jagers te paard onder 
bevel van een officier afkomstig van Lier op weg naar Antwerpen 
verscheen voor ons.  De officier verklaarde ons dat een jager van hun 
detachement vandaag was gestorven en nodigde me uit hem te laten 
begraven in deze gemeente. We hebben hem dadelijk gevraagd naar 
de omgeving waar hij was gestorven.  Hij verklaarde ons: het was 
vóór het bereiken van de wegwijzer Bouchout op de steenweg, bij-
gevolg op het grondgebied van Lier.  Wij maakten de opmerking dat 
hij beter naar daar terug zou keren; onmiddellijk werd de officier 
kwaad, verliet mijn bureau en vervolgde met zijn detachement en het 
lijk de weg naar Antwerpen.  Wat de oorzaak is dat de reeds begon-
nen akte blanco is moeten blijven 
 
 
OVERLIJDEN – 7  februari 1814 – akte 29 
 
In deze gemeente is overleden een jager van de Pruisische infanterie 
van ons garnizoen, deel uitmakende van het korps van de blokkade 
van Antwerpen. Zijn kapitein heeft hem laten begraven door zijn 
kameraden, belovende mij zijn gegevens te bezorgen om het overlij-
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den vast te stellen.  Dezelfde dag ’s avonds was er een wisseling van 
de troepen in de linies van de voorposten. De kapitein en zijn com-
pagnie vertrokken vanuit deze gemeente naar een andere bestemming 
en wij kwamen pas acht dagen later te weten dat zij vetrokken waren 
naar Frankrijk om het bataljon te vervoegen.  Een officier die bij ons 
gelogeerd is beloofde ons de nodige gegevens te bezorgen door naar 
het bataljon te schrijven maar dat bleef zonder gevolg zodat de akte 
blanco is gebleven. 
 
OVERLIJDEN – 17  maart 1814 – akte 31 
 
Na een uitval door het garnizoen van Antwerpen waar men vocht in 
deze gemeente ’s morgens rond 9 uur, heeft zich ’s middags bij ons 
gemeld een vrouw van een Saksische militair, wenende om de dood 
van haar man.  Wij hebben voor haar gezorgd en vervolgens waren 
we klaar om de akte van overlijden te schrijven volgens de nodige 
verklaringen door deze vrouw.   Officieren die bij ons gelogeerd wa-
ren kwamen de kamer binnen met getrokken zwaard, arresteerden 
meteen deze vrouw en begeleidden haar onmiddellijk naar de voor-
posten van Zandhoven.  Ondanks de vermaningen die wij maakten 
tot de officieren om de reeds begonnen akte op te stellen werden we 
niet gehoord en weigerden ze elk antwoord.   Wij hadden totaal geen 
uitstaans met de militaire gang van zaken.  Zo heeft deze vaststelling 
plaatsgehad om de opengebleven ruimte in deze akte te verklaren. 
 
Waarvan wij het huidig proces-verbaal hebben opgemaakt met beves-
tiging voor echt en waar, om te worden gevoegd bij de registers van 
de burgerlijke stand van deze gemeente voor de jaren 1813 en 1814. 
 
Te Bouchout, datum als boven. 
 
(get.) J. F. Segers 

 
(met zegel: Intendance des Deux-Nethes, Commune de Bouchout) 

 
 

François Haverals
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Datum Activiteit 

dinsdag  
22 februari 

De voordracht "Haza 21" door Eric Moury. 
is AFGELAST 

zondag 13 
maart  

Heist-op-den-Berg, Sirenezaal (hoek Berg-
straat en Molenstraat) (10u00 - 18u00) 
9de Genealogische ontmoetingsdag

m.m.v. VVF-Antwerpen 
woensdag 
16 maart 

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

donderdag 
17 maart  

 

Merksem, Mormoonse kerk, 
Bergen Op Zoomlaan 20 (20u00) 

Voorbereidende vergadering voor de  
genealogische contactdag (meer info blz.14) 

dinsdag  
22 maart 

Lezingen, bezoeken, tentoonstellingen... op 230 
verschillende plaatsen in Vlaanderen 

Nacht van de Geschiedenis 
Info: www.Davidsfonds.be (Tel: 016.31.06.00) 

woensdag 
20 april 

Regionale genealogische avond van VVF-
Antwerpen gaat uitzonderlijk NIET door  

wegens sluiting van het Centrum ! 

zondag  
7 mei 

 

Merksem,  Mormoonse kerk,  
Bergen Op Zoomlaan 20, (10u00-17u00) 

GENEALOGISCHE CONTACTDAG 
Org.: VVF-Antwerpen 

A
g

e
n

d
a
 

woensdag 
 19 mei  

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

                              

 

 

   Voor aanvullingen en 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: 751-2017029-51 

Co
nt

ac
t 

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