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Scanproject ‘oude overlijdensberichten’ succesvol afgerond
Jan Vanderhaeghe

Het documentatie- en studiecen-
trum voor familiegeschiedenis te 
Merksem beschikt over een in-
drukwekkende verzameling over-
lijdensberichten. Het waren – in 
vroegere tijden – eerst Alice Van-
haecke en later André Willebrords 
die gedurende vele jaren de fysieke 
(papieren) verzameling uitbouw-
den met als resultaat 650.000 alfa-
betisch geklasseerde documenten 
(eerst op achternaam, vervolgens 
op voornaam), goed voor maar liefst 
218 lopende meter.

Bij dit klasseren werden ca. 6.000 
oude overlijdensberichten – gezien 
hun waarde en zeldzaamheid – apart 
geklasseerd en opgeslagen in zuur-
vrije archiefdozen. Onder oude over-
lijdensberichten verstaan wij berich-
ten die rapporteren over overlijdens 
die zich voor 1900 situeren.

Een viertal jaren geleden ontving 
het documentatie- en studiecentrum 
voor familiegeschiedenis een gift van 
het FelixArchief (Stadsarchief Ant-
werpen) van nog eens 8.000 oude 
overlijdensberichten. Deze gift werd 
ingegeven door het feit dat oude 
overlijdensberichten strikt genomen 
geen archiefbescheiden zijn, maar 
wel documentatie en dat ze bijgevolg 
beter op hun plaats waren in ons cen-
trum.

De gift van het FelixArchief werd 
mee opgenomen in de bestaande 
verzameling overlijdensberichten. 
Daarna werd de gehele verzame-
ling gescand en toegankelijk ge-
maakt. 

Centrummedewerker Herman 
Weyn nam deze toch wel behoor-
lijk grote taak op zich. De meer dan 
14.000 – soms zeer fragiele – over-
lijdensberichten werden stuk voor 
stuk gescand en via een Excel-be-
stand ontsloten. De uitgebreide 
index omvat: de familienaam van 
de overledene, de voornaam, de 
geboortedatum, de geboorteplaats, 
de leeftijd of ouderdom bij overlij-
den, de overlijdensdatum, de plaats 
van overlijden, de familienaam van 
een mogelijke partner en de voor-

naam van een mogelijke partner 
(idem tweede en derde partner).

In de zomer van 2017 werd dit pro-
ject na 3 jaar noeste arbeid tot een 
goed einde gebracht. De index op 
de oude overlijdensberichten is 
terug te vinden op de website van 
het centrum: http://centrumfamilie-
geschiedenis.be/rouwbrieven Een 
mooie en waardevolle verzameling 
is hiermede ontsloten en staat ter 
beschikking van genealogen en an-
dere geïnteresseerden.

Naast de papieren verzameling 
rouwbrieven (geen online index 
voorhanden), beschikt het centrum 
trouwens ook nog over een digitale 
verzameling (gescande) rouwbrie-
ven; ook hiervan is de index terug 
te vinden op http://centrumfamilie-
geschiedenis.be/rouwbrieven

Genealogische nalatenschap ‘Alice Vanhaecke’
Jan Vanderhaeghe

Alice Vanhaecke (geboren Verrycken op 10 januari 
1925) was zéér vele jaren (sinds de jaren 70 van de 
vorige eeuw) medewerkster van het documentatie- 
en studiecentrum voor familiegeschiedenis, eerst in 
de Wolstraat te Antwerpen en later in de Van Hey-
beeckstraat te Merksem.

Naast haar vele werkzaamheden ten bate van onze 
vereniging, gaande van indexeren, ontsluiten van 
genealogische verzamelingen tot leeszaalvoorzit-
ter, publiceerde zij ook haar familiegeschiedenis en 
startte ze een eigen familietijdschrift. Het tijdschrift 
verscheen elke drie maanden gedurende 10 jaar.
Het is dan ook evident dat Alice in het bezit was van 

een uitgebreide documentatie over haar familie en 
de vele aanverwanten. Na haar overlijden - op de 
gezegende leeftijd van 88 jaar (22 maart 2013) - be-
sliste de familie, bij monde van dochter Lieve, de ge-
nealogische erfenis van Alice over te maken aan Fa-
miliekunde Vlaanderen en als het ‘Fonds Vanhaecke’ 
te bewaren in onze bibliotheek.

Centrummedewerker Flor D’Handschotter nam de 
taak op zich deze massa gegevens te schonen, te 
ordenen en te inventariseren. Dit resulteerde in 4,8 
meter archief dat de naam ‘Vanhaecke’ draagt. Een 
eerbetoon aan deze medewerkster die heel wat op 
haar actief had in onze vereniging.


