
Van harte dank aan onze beschermende en 
steunende leden voor hun bijdrage aan de 
werking van onze vereniging.

BOEKBESPREKING

Ludo Somers 
Bibliothecaris Centrum Merksem

PAUL E. VAN HAMME, Het Geslacht van Ham
m e : Tak vanuit he t duffelse m e t stamreeks
-  Duffel : Eigen beheer, 2004. -  219 p. -  ill. - + 
bijlagen -  001 FA 2480

De eerste helft van deze grondige studie be
handelt de historische situering van de fa
milie van Hamme in het ruime kader van de 
geschiedenis van het Brabantse hertogdom. 
We krijgen als het ware ook in een notedop 
een geschiedenis van dit hertogdom, in het 
kader van de politieke ontwikkelingen binnen 
de Nederlanden, en dit als de achtergrond 
w aartegen w e de fam ilie van Ham m e zien 
voorbij trekken.

Het is een zeer uitgebreide studie, die terug 
gaat tot de Merovingische tijd in Hamme, met 
de vestiging van W itger daar. We doorlo
pen verder de geschiedenis van Hamme, met 
de eerste verm elding van de oudst geken
de heer, Wouter van Hamme, in 1060, en zo

verder via een periode waarin de familie de 
naam "van Grimberghe" gebruikte, tot op het 
einde van de 12de eeuw terug de naam "van 
Hamme" zou gebruikt worden. Zo volgen we 
de verschillende generaties door de geschie
denis m et de evolutie van centraal Brabant 
op de achtergrond : onder andere te Korten- 
berg, Steenokkerzeel, Humelgem, enzovoort. 
Op het einde van de 18de eeuw  verlaten de 
van Hamme's de streek rond Steenokkerzeel, 
en Pierre Philippe van Ham m e (1849 -1890) 
was de eerste die uiteindelijk zich in Duffel 
zou vestigen.

Na dit uitgebreide eerste deel volgen nog 
besprekingen van het diverse gebruikte bron
nenmateriaal, een korte bijdragen over Ham
me zelf, een aantal genealogische tabellen, 
om dan af te ronden m et een overzichtelijk 
en ruim uitgewerkte stamreeks.

De bijlagen die het werk afronden zijn ook 
zeker niet te verwaarlozen w at betreft hun 
belang en uitgebreidheid. Ze omvatten on
der m eer een overzicht van de genealogi
sche tabellen, een stamboom m et stamreeks, 
een overzicht van middeleeuwse voorouders, 
een selectie relevante teksten uit het archief 
van de abdij van Affligem, bijdragen over de 
naamgeving, over het gem eentewapen van 
Duffel en een fotoalbum.

NIEUWE PUBLICATIES
Het Fonds Lindemans. Uitgebreide in
ventaris op DVD

Jan Vanderhaeghe

Dr. Jan Lindemans (1888-1963) en zijn zoon 
Leo Lindemans zijn bij de jongere genera
tie genealogen waarschijnlijk niet of minder 
gekend, maar bij de oudere generatie des te 
meer. Zij waren beide zéér bekend als taal
kundigen, toponymisten, naamkundigen en 
genealogen. Ongetwijfeld erfde zoon Leo "de 
microbe" van zijn vader. Hun actiegebied op 
genealogisch gebied besloeg voornam elijk

W est-Brabant en een flink deel van Oost- 
Vlaanderen.
Na het overlijden van Leo Lindemans te Jette 
op 1 mei 2008  kon het Docum entatie- en 
studiecentrum voor fam iliegeschiedenis te 
Merksem een schenking ontvangen die een 
gedeelte van de genealogische nalatenschap 
van beide heren bevatte. Daarvoor gaat onze 
grote dank naar Gertie Lindemans, dochter 
van Leo Lindemans.
De genealogische nalatenschap, w elke  de 
naam "Fonds Lindemans" m eekreeg, is nu 
geïnventariseerd, ontsloten en consulteer
baar voor onze centrumbezoekers.

304 V laam se Stam , jg . 50, nr. 3 , m e i-jun i 201 4



Fonds Lindemans in het Documentatie- en 
studiecentrum voor familiegeschiedenis 

te Merksem
Een DVD werd samengesteld m et daarop de 
inventaris en een aantal interessante items 
uit het fonds:
- Inventaris van het fonds.
- Publicaties aanwezig in het centrum van 

Jan en Leo Lindemans.
- Eigentijdse genealogie, opgem aakt rond 

1740 en teruggaand tot ca. 1480
- Scans rouwbrieven in het fonds.
- Genealogische briefwisseling van Gerard 

Walschap.
- Foto's van prachtig uitgeschreven kwartier

staten m et handgeschilderde fam iliew a
pens.

- Diverse kwartierstaten en genealogieën, 
bevat 24 .000  nam en (doorzoekbaar) en 
700 handgeschilderde familiewapens.

Deze DVD is verkrijgbaar door overschrijving 
van 15 euro voor FV-leden en 25 euro voor 
niet FV-leden (verzendingkosten inbegre
pen) op rekening: BE58 4141 1712 2179 van 
Familiekunde Vlaanderen. In het veld onge
structureerde m ededeling graag deze code 
vermelden: B07.

Publicaties Familiekunde Brussel

Familiekunde Brussel biedt een aantal gene
alogische publicaties te koop aan. Het gaat 
om eigen uitgaven en om uitgaven van an

deren, die verkrijgbaar zijn tot u itputting  
stock. U kunt uw bestelling plaatsen via: 
http ://w w w .fam iliekunde-brussel.be/gene- 
alog ie /publicaties/
U kan de publicaties op 3 manieren aanschaf
fen:
1. A fhalen en cash beta len  tijdens  
de openingsuren van het documentatiecen
trum van Familiekunde Brussel, p /a  AMVB, 
Arduinkaai 28 ,1 0 0 0  Brussel. U betaalt dan de 
hieronder aangeduide prijzen, zonder extra's.

2. Betalen via overschrijving en afha
len buiten de openingsuren van het docu
mentatiecentrum van Familiekunde Brussel, 
maar tijdens de openingsuren van het AMVB, 
Arduinkaai 28, 1000 Brussel. U betaalt dan 
de hieronder aangeduide prijzen + 2,5 euro 
verwerkingskosten. U kunt uw bestelling ko
men afhalen nadat u van ons een bevestiging 
heeft ontvangen dat deze voor u klaarligt.

3. Betalen via overschrijving en laten 
opsturen per post. U betaalt dan de hieron
der aangeduide prijzen + 2,5 euro verw er
kingskosten + verzendkosten. U wacht m et 
overschrijven tot u van ons een bevestiging 
over de totale prijs heeft ontvangen. Hou er 
rekening mee dat door het gewicht van som
mige publicaties de verzendkosten hoog kun
nen oplopen.
• Genealogisch lexicon : Frans-Nederlands en 

Nederlands-Frans /  Rik Degraef. -  2011. -  
42 p. -  5 euro

• V o o r o u d e rs ta fe l  v an  h e t B e lg is c h  
Koningshuis : deel 4 : Komorowski /  Leo 
Lindemans. -  2003. -  260 p. -  10 euro

• V o o r o u d e rs ta fe l  v an  h e t B e lg is c h  
Koningshuis : deel 3 : d'Udekem d'Acoz /  
Leo Lindemans. -  2002. -  432 p. -  14 euro

• V o o r o u d e rs ta fe l  v an  h e t B e lg is c h  
Koningshuis : deel 2 : Ruffo di Calabria /  
Leo Lindemans. -  1999. -  400 p. -  13 euro

• V o o r o u d e rs ta fe l  van  h e t B e lg is c h  
K oningshuis : d e e l 1 : B e lg ië  /  Leo 
Lindemans. -  1998. -  400 p -  13 euro

• Van meiseniersbloed /  Jan Lindemans. -  
1 9 9 8 .-3 0 5  p . - 1 7  euro

• Voorouders in de M id d e lee u w en  /  Leo 
Lindemans. -  1996. -  250 p. -  12 euro
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