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Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis
Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem, België
+32 (0)3 646 99 88
administratie@familiekunde-vlaanderen.be
www.centrumfamiliegeschiedenis.be

Openingstijden
Woensdag van 12 uur tot 17 uur
Donderdag van 10 uur tot 18 uur
Tweede en vierde zaterdag van de maand van 13 uur tot 18 uur 
(zaterdag niet in juli en augustus)

Met de wagen
Betalend parkeren in de Van Heybeeckstraat en omliggende straten 
en pleinen.

Met het openbaar vervoer
Aan het station Antwerpen-Centraal kan u tram 2 of tram 3 richting 
Merksem nemen tot aan halte ‘Merksem Oudebareel’ op de Bredabaan. 
De Van Heybeeckstraat ligt parallel en is bereikbaar via de Parkweg of 
Weggestraat.



3

Documentatie- en studiecentrum

Het documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis werd 
opgericht in 1968 als onderdeel en zetel van de Vlaamse Vereniging 
voor Familiekunde, het huidige Familiekunde Vlaanderen. Het centrum 
verzamelt en ontsluit genealogische gegevens in de meest brede zin van 
het woord. Het is een open ontmoetingsplaats voor jong en oud, starters 
en doorwinterde genealogen.
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Het gebouw

Het documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis is 
gevestigd in de woning van een welgestelde bakker, oprichter van ‘Bakkerij 
De Volkslust’. Het prachtige gebouw dateert uit 1901. Bij het omvormen 
ervan tot een toegankelijk studie- en documentatiecentrum, werd het 
oorspronkelijke karakter zoveel mogelijk bewaard.
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Onderzoek

Het documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis stimuleert 
genealogisch onderzoek. Het begeleidt wetenschappers en studenten,   
ontsluit bronnen, verricht eigen onderzoek, publiceert onderzoeks-
resultaten en participeert aan landelijke databanken zoals ‘Archiefbank 
Vlaanderen’. De databank met passagiersgegevens van de Red Star Line 
rederij is in het documentatiecentrum te raadplegen en werd eveneens in 
bruikleen gegeven aan het Red Star Line Museum.
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Dienstverlening

Op zoek naar deskundig advies om uw familiegeschiedenis te reconstrueren? 
Onze leeszaalvoorzitters en centrummedewerkers helpen u graag op weg. 
Het centrum beantwoordt dagelijks vragen van studenten, vorsers, musea, 
heemkundigen, media... Gaat u liever zelf aan de slag? Raadpleeg gerust 
onze databanken, archieven en bibliotheek.
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Verzamelen

Het centrum verzamelt alle bronnen die nuttig zijn voor familiekundigen. 
Hiervoor doen onze medewerkers actief aan prospectie, maar het centrum 
aanvaardt ook (dankbaar) spontane schenkingen. Deze schenkingen worden 
door ons verder bewaard en ontsloten voor genealogisch onderzoek. Heeft 
u nog bidprentjes, rouwbrieven of een familiearchief? Wij nemen het graag 
op in onze collectie. We bekijken samen met u de mogelijkheden om uw 
schenking zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
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De collecties

De verzamelingen van het centrum omvatten ruim 1800 meter. De 
voornaamste collecties zijn:

• Familiegeschiedenissen en familiearchieven
• Parochieregisters
• Kiezerslijsten
• Tijdschriften
• Iconografisch materiaal
• Bidprentjes en overlijdensberichten
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Collectie familiearchieven

Het centrum beschikt over een honderdtal familiearchieven. Deze 
archieven bevatten unieke documenten zoals brieven, spaarboekjes, foto’s, 
gedachtenisprentjes, krantenknipsels, contracten... Dit familiaal erfgoed is 
een schat aan informatie voor genealogen en vaak een streling voor het 
oog.
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Collectie bidprentjes en overlijdensberichten

In het centrum worden zo’n 850 000 bidprentjes bewaard. Deze zijn 
stuk voor stuk gedigitaliseerd. Dit maakt het zoekwerk veel makkelijker. 
De collectie overlijdensberichten bevat 650 000 exemplaren, waarvan 
er 100  000 gedigitaliseerd zijn. De inventarissen kunnen via de website 
geraadpleegd worden.
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Collectie emigratie

In de achttiende en de negentiende eeuw vertrokken meer dan twee 
miljoen Europeanen naar De Nieuwe Wereld, waaronder 200 000 Belgen. 
Het centrum beschikt over een databank waarin ongeveer 110  000 
personen terug te vinden zijn die geëmigreerd zijn naar Noord- en 
Zuid-Amerika. Daarnaast is ook nog bijkomende informatie over deze 
emigranten beschikbaar, zoals passagierslijsten van de Red Star Line en 
andere rederijen.
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Collectie ‘Soldaten van Napoleon’

In het leger van Napoleon Bonaparte vochten ook heel wat Belgen mee. 
Het centrum in Merksem beschikt over circa 45 000 gedigitaliseerde 
steekkaarten met gegevens over deze jongens en mannen. Daarnaast zijn 
er ook 40 mappen met bijkomende informatie over deze soldaten en het 
leger waarin zij dienden.
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Collectie tijdschriften

De tijdschriftencollectie van het centrum bevat meer dan 800 nationale 
en internationale tijdschriften over genealogie, heemkunde of heraldiek. 
Ook tijdschriften van familieverenigingen en het eigen tijdschrift ‘Vlaamse 
Stam’ zijn hier terug te vinden.
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Centrum Antwerpen Databank (CAD)

Deze databank bevat miljoenen persoonsgegevens geput uit diverse 
bronnen. De databank geeft snel en efficiënt weer welke gegevens het 
centrum over een bepaalde persoon heeft en waar het (oorspronkelijke) 
bronnenmateriaal zich bevindt.
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Permanente tentoonstelling

In de tentoonstellingszaal maken beginnende genealogen kennis met het 
materiaal waarmee ze tijdens hun onderzoek geconfronteerd worden. 
Anderzijds is het eveneens een plek waar de mooiste stukken uit de 
collectie van het documentatie- en studiecentrum getoond worden.
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De bibliotheek

Met meer dan 21 000 titels is de bibliotheek van het centrum de meest 
uitgebreide en belangrijkste genealogische bibliotheek van Vlaanderen. 
De catalogus kan online op de website geraadpleegd worden. Boeken en 
registers worden niet ontleend, maar zijn in te kijken in de leeszaal van het 
centrum.
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De website

Op www.centrumfamiliegeschiedenis.be is een schat aan informatie 
te vinden, zowel over de werking van centrum als over de 
collectievorming. Kortom, het ideale startpunt voor het onderzoek naar 
uw familiegeschiedenis! Er zijn namelijk verschillende inventarissen en 
databanken online raadpleegbaar. U vindt er ook alle informatie terug om 
uw bezoek aan het centrum voor te bereiden.
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Publicaties

Het centrum verkoopt genealogische publicaties en allerlei hulpmiddelen 
voor genealogisch onderzoek. Op de website van het centrum is een 
volledige lijst met publicaties en hun prijzen raadpleegbaar. Tevens brengt 
Familiekunde Vlaanderen driemaandelijks het tijdschrift ‘Vlaamse Stam’ 
uit.
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Familiekunde Vlaanderen vzw

Familiekunde Vlaanderen vzw is een door de Vlaamse Overheid erkende 
cultureel-erfgoedorganisatie die actief is op het vlak van familiegeschiedenis 
en familiaal erfgoed. Bent u benieuwd wie uw voorouders waren en hoe 
ze leefden? Zoekt u bronnen om uw familieverhaal te reconstrueren? Dan 
bent u bij Familiekunde Vlaanderen aan het juiste adres.

Meer info? www.familiekunde-vlaanderen.be
Lid worden? www.familiekunde-vlaanderen.be/word-lid
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