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VVF regionale afdeling ANTWERPEN

Beste genealoog,

Beste genealoog,

Nu de vakanties achter de rug zijn en we vaker binnen zullen zitten, is het moment gekomen om op-

nieuw onze stamboom ter hand te nemen. Daarenboven is nu ook het eerste boek rond het DNA-

project beschikbaar. Een klepper van bijna 350 bladzijden met een massa aan genealogische gege-

vens en een duidelijke uitleg omtrent DNA en genealogie zal u ongetwijfeld meerdere herfstavonden

zoet houden.

Dagelijks merken wij hoe veel informatie er op het internet wordt aangeboden. Dit kan gaan van ori-

ginele aktes tot bewerkingen of persoonlijke gegevens. Een beginnende genealoog krijgt op die ma-

nier al gauw het idee dat hij vanachter zijn of haar pc zonder enige moeite een ganse stamboom kan

opmaken. Velen vergeten hierbij echter dat het internet behalve veel bruikbare gegevens ook zeker

10-maal zo veel foute gegevens bevat. Daarom hechten wij er veel belang aan genealogen te begelei-

den en ze de nodige hulpmiddelen aan te bieden. Dit kan gaan van onze initiatiecursus tot een cursus

oud-schrift, een info-avond Aldfaer tot het aanbieden van allerhande uitgaven die u kunnen helpen

bij uw opzoekingswerk. Daarenboven blijven wij natuurlijk steeds beschikbaar in het Felixarchief en

op het Nationaal VVF-centrum te Merksem.

De werking van onze vereniging kan alleen maar blijven doorgang dankzij de onbaatzuchtige inzet

van vrijwilligers. Tot onze spijt moeten wij echter vaststellen dat het aantal vrijwilligers blijft dalen

en wij ondanks herhaaldelijke oproepen geen nieuwe medewerkers kunnen vinden. U hoeft hiervoor

zeker geen jarenlange ervaring te hebben, een gezonde interesse in genealogie is meer dan voldoen-

de. Elke vrijwilliger verricht werk binnen zijn of haar mogelijkheden en op zijn of haar tempo, dit

kan zowel op locatie als van bij u thuis gebeuren.

Indien u geïnteresseerd zou zijn, laat het ons dan zeker weten, wij begeleiden u en voorzien u van het

nodige materiaal.

Jimmy De Souter



Agenda 2010

DERDE WOENSDAG VAN DE MAAND 19U.00 TOT 22U.30

Nationaal centrum Van Heybeeckstraat 3 Merksem

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

GENEALOGISCHEGENEALOGISCHE AVONDAVOND

INFO EN TREFPUNT

De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Regionale Afdeling Antwerpen en het FelixAr-
chief werken samen om u te ondersteunen bij uw stamboomonderzoek.
Zowel geroutineerde stamboomonderzoekers met meer complexe vragen of starters die
graag aan een stamboom zouden beginnen, kunnen de vruchten plukken van het aanbod.
Elke eerste en elke derde vrijdagnamiddag van de maand houden de medewerkers van de
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ( Regionale Afdeling Antwerpen) ook een trefpunt
in de leeszaal van het Felix-Archief. U kan dan bij hen terecht met uw vragen omtrent het
zoeken naar uw familiegeschiedenis. Voor zo'n trefpunt hoeft u niet in te schrijven. De VVF
medewerkers vindt u aan de microfilmtoestellen in de leeszaal van het FelixArchief. U her-
kent ze aan de badge.. Voor zo'n trefpunt hoeft u niet in te schrijven.

FELIXARCHIEF

INFO AVOND
 Woensdag 22 september 2010 / 20.00 u
 Stamboo mprogramma Aldfaer 4 .2
 SPREKER VIC VANHOUCHE .
 GEMEENTELIJK DOCUMENTATIECENTRUM DORPSTRAAT

43 2520 RANST (Emblem)

 Gratis deelname mits aanmelden : scrick@telenet.be
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LESSENREEKS met medewerking van onze afdeling

Heemkundige kring Hoghescote (Kapellen)
Lesgever Herman Jorens

Richt een cursus “Klim in je stamboom” welke vier lessen omvat van telkens 2 uren, met de
mogelijkheid tot een bezoek aan het VVF-centrum als 5de les. De lessen gaan door
op volgende woensdagen: 27 oktober, 3-10-17 november telkens vanaf 20.00 uur in ons
lokaal De Kroon, de kelder van het oude gemeentehuis, Antwerpsesteenweg 2 bus2 te Ka-
pellen. Bezoek aan het centrum in Merksem is voorzien op 24 november.

De prijs bedraagt 20 euro, dit omvat de vier lessen, een boek “Speuren” (waarde 8
euro), bon voor het bezoek aan het VVF-centrum (waarde 4 euro), kopieën van
aktes, een folderpakket en de onkosten van de lesgever.

Inschrijven voor 5 oktober enkel bij volgende twee personen:
Chris Alen tel. 03-664 05 01 of e-mail chris.alen@skynet.be of bij Francois Groe-
newege tel. 03-665 00 87 of e-mail francois@groenewege.com

Na inschrijving betalen op rek. 413-7205071-65 van Heemkring Hoghescote vzw
Antwerpsesteenweg 2 bus 2 te 2950 Kapellen, met duidelijke vermelding van het
aantal personen, en Klim in je stamboom.

Mogen wij ook vragen om in te schrijven met de naam die gebruikt wordt

Cultureel centrum Mortsel
Lesgever Herman Jorens

Richt een cursus “Klim in je stamboom” in die vier lessen omvat van telkens 2 uren, met de
mogelijkheid tot het bezoek aan het VVF centrum als 5de les.
De lessen gaan door op volgende dinsdag avond : 3,10,17,24 november telkens vanaf 19,30-

21,45uur in ons lokaal ‘t Parske Edegemsestraat 26.
De prijs is 10 €

Inschrijven vanaf 4 september 2010 ter plaatse in het CC Mortsel, H.Kruisstraat 16 tussen
10 en 13 uur
Voor meer inlichtingen wend je naar de website van Mortsel.
http://www.mortsel.be/product/1568/default.aspx?_vs=0_n&id=2270



Agenda 2010 vervolg

GENEALOGISCHEGENEALOGISCHE CONTACTDAGENCONTACTDAGEN ENEN VOORDRACHTENVOORDRACHTEN

 Zaterdag 18 september 2010 / 09.00 17.00

Provinciale genealogische dag Vlaams-Brabant

Diestse Verenigingvoor Familie-en Heemkunde

CC-Begijnhof - DIEST

 Programma:

9.00 uur: inschrijving – ontvangst met koffie.

 09.15 uur: verwelkoming

 09.30 – 12.30 uur: drie referaten

 12.30 – 14.00 uur: Middagpauze en gelegenheid tot bezoeken genealogische stands.

Mogelijkheid tot Lunch in “1618”.

 14.00 Keuze rondleidingen onder leiding van stadsgidsen

 Tussen 9 en 17 uur zullen verschillende verenigingen deelnemen met een genealo-
gische stand.

U kan online inschrijven op website van http://familiekunde-diest.be

9.30 uur Dr. Michel Van Der Eycken, Rijksarchivaris: Diest en Oranje-Nassau-

10.30 uur Raf Trommelmans van N.V. Monument: Opgravingen Bogaardenklooster-

11.30 uur Robert Lodewijckx: Gasthuiszusters- en Bogaarden, wie waren zij?

-Rondleiding op het Begijnhof gevolgd door een bezoek aan het stadsarchief.-

Bezoek aan “De Hofstadt” (Stedelijk museum) en de St.-Sulpitiuskerk.Beide rondleidin-
gen worden gecombineerd met een bezoek aan de Diestse brouwerij Loterbol.

Genealogische Dag te Putte
 Op zondag 7 november stelt het Putse archief zijn deuren open van 10u tot 17u

voor alle stamboomonderzoekers en geïnteresseerden. Die dag kunnen ze voor al

hun vragen en opzoekingen terecht in de bib en het archief op campus Alice Nahon,

Leuvensebaan 34 te 2580 Putte

 Naast de deelname van tal van heemkundige en genealogische verenigingen uit de regio zullen

ook de Putse genealogen hun werk aan het publiek voorstellen.

De afdeling zal aanwezig zijn met een stand met onze uitgaven -eureka -

gescande doodsbrieven .



Onze publicatie en boeken uitgaven

Er zijn weer nieuwe uitgaven uit, deze zijn in de toekomst alleen verkrijgbaar
op Cd.
 In de burgerlijke stand word de gemeente Stabroek ontsloten van het jaar

1871 tot 1954 .De geboorten- huwelijk- overlijden staan op een cd.(Cd
bbs17-18-19)(25.00€)

 De gemeente Putte in Nederland is een grensoverschrijvend gebied. Veel
van de bewoners van de omliggende gemeenten vonden hier een onderko-
men. Er wordt een tijdspanne van 145 jaar in kaart gebracht, vanaf 1811-
tot 1954.(Cd bbs 20)(20.00€)

 De volgende is een uitgaven van de gemeente Boechout met de titel Mo-
ratorium 1792-1894.(Cd bbs21)(10.00€)

 Het verloren dorp Oosterweel staat weer in de belangstelling in de reeks
van de bevolkingsregisters,,in twee uitgaven van de jaren 1901-1920.(Cd
bbv26 en 27)(15.00€)

 En een derde uitgaven in de reeks van de bevolkingsregisters is Zwijnd-
recht tussen de periode van 1901-1910 (cd bbv 29).(20.00€)

Deze uitgaven zijn een interessante bron met vermeldingen over de personen
die in deze gemeenten woonden tijdens gedurende de bepaalde periode. Kijk op
de website om onze uitgaven te bestellen.

Enkele tips van onze leden

 Heb je problemen om één van je afstammelingen te vinden in Nederland?
Er bestaat een forum waar je problemen kan voor leggen en binnen korte
tijd heb je een uitkomst .

Stamboom Forum - het sociale netwerk voor genealogen en historici

 Het stamboomforum biedt u mogelijkheden om in contact te komen met
anderen over genealogie, archieven, geschiedenis en familienamen. Via de
diverse (sub)fora kunt u vragen stellen, feedback geven, tips uitwisselen,
ideeën opperen, nieuws melden en discssiëren over uw passie, en familie-
namen zoeken in het Wie (onder)zoekt wie?

Dit forum is : http://www.stamboomforum.nl/



Nieuwsberichten

OOK JIJ KUNT MEEWERKEN

De leden kunnen meewerken aan De Antwerpse Genealoog nieuwsbrief.
Als je een artikel zou willen binnensturen dan verwijzen we je graag even naar de prakti-
sche afspraken op onze website.

Als je het resultaat van je genealogische opzoekingen te boek hebt gesteld kan je dit ken-
baar maken via onze nieuwsbrief en website.

De kalender staat ook open voor je Genealogische en heemkundige vereniging als die iets
organiseert, publiceren wij dat graag. (liefst enkele maanden op voorhand)

Heb je genealogische gegevens op internet geplaatst of je website recent sterk uitgebreid,
of je hebt een voor onze leden interessante website ontdekt: laat het ons weten Alle bijdra-
gen zijn welkom, de redactie beslist uiteraard over eventuele publicatie

Stuur alle bijdragen en boeiende weetjes naar het redactie - adres: Rina Havelaerts, Es-
senhoutstraat 166, 2950 Kapellen of mail naar redactie.dag@telenet.be

 In het leiden van een vereniging met een 850 tal leden kruipt heel wat tijd. Ook hier
geldt dat vele handen het werk lichter kunnen maken.



 VVF regionaal afdeling Antwerpen vzw beschikt over een kern van amper 6 be-
stuursleden en daarnaast zijn slechts een 8-tal leden lid van de vzw als
zgn."effectieve leden" (vroeger ook gekend als werkende leden of deelgenoten).

 Dat is veel te weinig, we hebben dringend nood aan uitbreiding, aan mensen die ac-
tief een deel van het werk willen doen. Welk deel precies en hoeveel tijd je daaraan
wil besteden, kan je zelf mee bepalen.



 Als je geïnteresseerd bent en je kan wat tijd vrijmaken vind je bij ons allicht iets naar
je mogelijkheden en binnen je interesses. Al wat je dan te doen staat is dit ons ook te
laten weten. We nodigen je dan uit voor een informeel gesprekje, dat je nog tot niets
verplicht, waar we samen kunnen overleggen welke rol er voor jou zou kunnen weg-
gelegd zijn. Je kan bellen, schrijven of mailen naar onze voorzitter.

Jimmy De Souter,
Grimbert 35,2150 Borsbeek
e-mail: jdesouter@pandora.be
Tel: 0475 272435 (na kantooruren)

Medewerkers gevraagd !



Bericht van een lid van de vereniging

HANDELS EN NIJVERHEIDSTELLING
1930

De Belgische staat organiseert sinds 1846 nijverheidstellingen. Deze van 1930 is de zesde na die van
1846, 1866 (waarvan de zeer onvolledige resultaten niet gepubliceerd werden, 1880, 1896 en 1910. Vanaf
1910 werd het onderzoek ook uitgebreid tot handel. In december 1930 ging het Ministerie van Nijver-
heid, Arbeid en Sociale Voorzorg over tot een algemene volkstelling van het Koninkrijk gepaard met de
telling van industrie en handel. Het koninklijk besluit van 12 december 1930 legde de te volgen procedu-
re vast.
Inlichtingen van statistische aard werden verzameld over:
A de personen die in België gedomicilieerd zijn en die in de handel- en industriële sectoren werken, als
werkgevers, bedienden of arbeiders;
B de aard van het werk.
C het numeriek belang van het personeel en de uitrusting in elke onderneming.
D de eigenaars en de uitbaters.
De gegevens werden verzameld volgens de woonplaats van de gerecenseerden en per provincie, arron-
dissement en gemeente gegroepeerd. De 2672 gemeenten die België toen rijk was, werden op die manier
allen bestreken. Zeg maar al de zelfstandigen per gemeente.
Het gezinsblad heeft als hoofdrubriek:

KONINKRIJK BELGIE
Ministerie van Nijverheid Arbeid en Maatschappelijke Voorzorg

Algemene directie van het Arbeidswezen
Handels- en Nijverheidstelling

Op 31 december 1930

Kaart voor Nijverheidsinrichting
Familienaam-voornamen –geslacht-geboortedatum-burgelijkestand-geboorteplaats-nationaliteit
Beroepen; bijzonderste beroep en nevenberoepen.
Bron: S.Kirca en I. Van Damme, a.r.a. Handels en Nijverheidstelling van 1930, 1995.

Nr.1 Aartselaar
Nr.2-39 Antwerpen
Nr.40-43 Berchem
Nr.44 Berendrecht
Nr.45-47 Boom
Nr.48-54 Borgerhout
Nr.55 Borsbeek
Nr.57 Brasschaat
Nr.58 Brecht
Nr.59 Broechem
Nr.60 Burcht
Nr.64-67 Deurne
Nr.68 Edegem
Nr.69 Ekeren
Nr.70 Emblem
Nr.71 Essen
Nr.72 Halle (Kempen)
Nr.73 Hemiksem
Nr.74-76 Hoboken
Nr.77 Hoevenen

Nr.78 Hove
Nr.61 Kalmthout
Nr.62 Kapellen
Nr.63 Kontich
Nr.79 Lint
Nr.80 Loenhout
Nr.81 Massenhoven
Nr.82-84 Merksem
Nr.85 Mortsel
Nr.86 Niel
Nr.87 Oelegem
Nr.88 Oostmalle
Nr.89 Pulderbos
Nr.90 Pulle
Nr.91 Ranst
Nr.92 Reet
Nr.93 Rumst
Nr.98 Schelle
Nr.99 Schilde
Nr.100 Schoten

Nr.101 ‘s Gravenwezel
Nr.94 Sint-Job-in- ’t Goor
Nr.95 Sint-Lenaarts
Nr.102 Stabroek
Nr.103 Terhagen
Nr.104 Viersel
Nr.105 Vremde
Nr.106 Waarloos
Nr.107 Westmalle
Nr.112 Wijnegem
Nr.108-109 Wilrijk
Nr.110 Wommelgem
Nr.111 Wuustwezel
Nr.96 Zandhoven
Nr.97 Zandvliet
Nr.113 Zoersel
Nr.114 Zwijndrecht



Bron: a.r.a. Toegangen in beperkte oplage T nr.300.

Hugo Driesen



Genealogische programma’s

Enige nuttige website voor programma gebruikers

 Haza data gebruikers

http://haza21html.telapas.nl/ehaza21/html0017.nsf/haza21/startpagina.htm

http://www.hazagebruikers.nl/regionaal.php?r=12
http://hazalimburg.jesmo.com/bestand/pdf995.pdf

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

 Stam regionale vertegenwoordigers
http://users.skynet.be/Stam/regvert.htm

 GensDataPro
http://gensdatapro.ngv.nl/

 Aldfaer forum voor je vragen en antwoorden
http://www.aldfaer.org/sitemap/?q=forum

 Gneawiki.be
http://www.geneawiki.be/index.php/Hoofdpagina

 De Ware Vrienden van het Archief

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

 Database akten West-Vlaanderen
http://www.vrijwilligersrab.be/blog/index.php

 Digitale bronbewerking provincie Antwerpen
http://geneaknowhow.net/digi/antw-ni.html

 Free Family History, Family Tree, and Genealogy
Records and Resources from Around the World

http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Ook handig voor het opzoeken van de film nummers in de rijksarchieven.
Kijk eens onder de links van de library.

 Nieuw van FAMILYSEARCH records
http://pilot.familysearch.org/recordsearch/start.html#p=home

 Opzoeken allerlei bronnen

Nuttige websites voor de genealoog


