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Familiegeschiedenis  
in de kijker

Anaïs Langbeen

Enkele bijzondere stukken uit de collectie van het 
documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis

Een tijdje terug vroegen we aan de medewerkers van 
het documentatie- en studiecentrum voor familiege-
schiedenis te Merksem wat hun topstukken van de col-
lectie waren. Er kwam een heel diverse verzameling uit 
de bus1. Deze keer stelden we dezelfde vraag aan Jan 
Vanderhaeghe, directeur van het Centrum.

Almanak de Gotha
Almanakken zijn, in de essentie, lijsten waarin voorna-
melijk belangrijke data worden opgesomd. De eerste 
almanakken zijn ontstaan meer dan vier eeuwen ge-
leden, wanneer vooral jaarlijkse feestdagen erin ge-
drukt werden. Later zijn andere soorten almanakken 
verschenen, onder andere boekjes met informatie over 
verschillende adellijke families. De Almanak de Gotha 
is daar een voorbeeld van. Ze werd voor het eerst uitge-
geven in het jaar 1763, aan het hof van hertog Frederik 
III van Saksen-Gotha-Altenburg. Eerst kwam de “état 
actuel” van de adellijke families: Europese koningshui-
zen, beroemde families, voormalige vorstenhuizen en 
prinselijke en hertogelijke families. Daarna volgde de 
“Annuaire Diplomatique” met de namen van de Euro-
pese eerste ministers, hoogwaardigheidsbekleders en 
het corps diplomatique van elk land. De almanak sloot 
af met verschillende statistische gegevens. 

Zoals je kan zien, waren de boekjes niet alleen informa-
tief interessant, ze waren ook een lust voor het oog. Ve-
len hadden vergulde paginaranden en waren versierd 
met gravures en bijschriften. Ze waren klein genoeg 
zodat ze mee konden genomen worden, wie weet zelfs 
naar bals en chique gelegenheden. Als je iemand niet 
herkende, kon je snel even opzoeken tot welke familie 
hij of zij behoorde of wat hun naam was… 

1 De Beukeleer, M., Een blik op onze voorouders. Enkele 
topstukken van het documentatie- en studiecentrum voor 
familiegeschiedenis te Merksem, in: Vlaamse Stam, LIV (2018), 
110-115.

Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis
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Soldaat Napoleon
Deze poster uit 1809 komt uit het fami-
liearchief van de familie Wens, samen-
gesteld en aan het Centrum geschonken 
door Viviane Wens. Het archief bevat 
vooral informatie over de persoon Pier-
re-Jean-Joseph Jacqemain, maar er zitten 
ook interessante stukken bij die een licht 
werpen op de samenleving in de vroege 
negentiende eeuw – in dit geval het leven 
onder het bewind van Napoleon. Via deze 
poster wordt het bericht verspreid dat de 
jonge mannen, van wie bekend is dat ze 
zich vanaf een bepaalde leeftijd of op 
een bepaald moment bij het leger moe-
ten aandienen voor hun dienstplicht, zich 
nu al kunnen opgeven om in de Compag-
nie van de Reserve dienst te doen. Tijdens 
de Franse Revolutie werd er namelijk een 
systeem ingesteld waarbij de namen van 
alle jonge ‘weerbare’ mannen opgelijst 
werden in een centraal bureau. Dit heet-
te de conscriptie. Zo’n lijsten werden per 
gewest opgesteld, en aangezien de Zui-
delijke Nederlanden in 1795 aangehecht 
werden door Frankrijk, gold dit ook voor 
de jonge mannen in onze omstreken. Uit 
deze groepen werden ten tijde van oor-
log of nood mensen gekozen: de lotelin-
gen. Via de poster, die werd opgehangen 
in de steden en gemeenten van het Dijle-
departement (provincie Brabant), werd 
de oproep gedaan aan de Conscrits van 
de jaren 1806 tot 1811. 
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Kiezerslijst 
Deze kiezerslijst uit Zottegem uit 1888-1889 
is een interessante bron. Niet enkel omdat kie-
zerslijsten in het algemeen interessant zijn: ze 
bevatten – zeker vroeger – veel meer informa-
tie dan enkel de namen van de kiesgerechtigde 
personen. Je kan er naast de geboortedatum 
ook de geboorteplaats vinden, de naam van de 
echtgenote, of er kinderen ten laste waren… 
Daarnaast kan je er vaak vinden hoeveel belas-
tingen iemand moest betalen, maar ook of hij 
patentbelasting (beroepsbelasting) betaalde. 

Het leuke aan déze kiezerslijst is dat hij de ge-
gevens bevat van een oude dorpsbewoner, die 
nog geboren was in de late achttiende eeuw: 
zijn geboortedatum staat aangegeven volgens 
de Franse republikeinse kalender: 18 Floréal 
jaar 7. Floréal liep van 21 april tot 20 mei. Jaar 
7 liep van 22.9.1798 tot 22.9.1799. De repu-
blikeinse tijdrekening was in voege van 1793 
tot en met 1806: in totaal nog geen tien jaar. 
Deze oude dorpsbewoner was waarschijnlijk 
de enige die nog in de achttiende eeuw gebo-
ren was; de andere geregistreerden zijn 30 tot 
60 jaar jonger!
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Antwerpse poortersbrief  
(fonds Claes)
Het documentatie- en studiecentrum voor familiege-
schiedenis beschikt ook over enkele fondsen, zoals het 
fonds Claes2. Een fonds is een verzameling documen-
ten die betrekking hebben tot de familiegeschiedenis 
van een genealoog, of van aanverwante families. Ze 
krijgen normaal gezien de naam van de schenker of 
van de overledene. Een fonds kan gelijkaardig zijn aan 
een familiearchief, maar waar familiearchieven vooral 
documenten bevatten die betrekking hebben op fami-
liale relaties en het familieleven (zoals brieven, spaar-
boekjes, foto’s, gedachtenisprentjes, krantenknipsels, 
contracten…), zijn fondsen een bewust samengestelde 
verzameling van allerlei documenten die met een be-
paalde persoon of familie te maken hadden. Dit kan dus 
ook gaan over documenten die met hun beroep te ma-
ken hadden, zoals contracten, aankoopakten van hui-
zen, enzovoort. Het fonds Claes bevat documenten van 
de zestiende tot de negentiende eeuw van de families 
Claes, Segers, Kremer, Van Lancker, Van Hissenhoven en 
Hoefnagels. Hierin zitten documenten zoals koopaktes, 
een nieuwjaarsbrief…

Op zich zijn deze bronnen niet zo bijzonder, maar het is 
het feit dat ze voor meerdere generaties zijn bijgehou-
den wat de verzameling zo speciaal maakt. We kunnen 
bijvoorbeeld zien hoe de familie eerst huizen kocht in 
het stadscentrum van Antwerpen (zoals op de Suiker-
rui), ze daarna verkocht en opschoof in de richting van 
de Paardenmarkt en de Vekestraat (‘Veekenstraat’). 

2 Een inventaris van dit fonds is verschenen in Thys, O.H., Inventa-
ris van het familiefonds Claes (Antwerpen), in: Vlaamse Stam, V 
(1969), 481-487.

Eén van de topstukken van dit fonds is de poorters-
brief, ook te bezichtigen in de permanente tentoon-
stelling van het Centrum. Het is een document uit 
1761 waarin bevestigd wordt dat Pieter Claes, gebo-
ren te Wilrijk, wordt benoemd tot poorter en ingeze-
tene van de stad Antwerpen. Het poorterschap was 
niet voor iedereen weggelegd: daarvan getuigt de for-
mulering ‘de gerechte wachttijd’. Je moest immers een 
vooraf bepaald aantal jaren in de stad verbleven heb-
ben om tot poorter benoemd te kunnen worden. Poor-
ter zijn betekende dat je bepaalde beroepen kon uit-
oefenen waar quota op stonden, zoals handel drijven 
in bepaalde goederen of lid worden van een gilde. Het 
poorterschap kwam ook met verplichtingen: je moest 
belastingen betalen en bijdragen aan het onderhoud 
en de verdediging van de stad. Poorterschap kon je er-
ven van je ouders, of je kon het kopen. Daarvoor moest 
je natuurlijk wel een goede som geld neerleggen. Het 
Centrum beschikt trouwens over de poorterboeken 
van de meeste Vlaamse steden.
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Speelkaart met 
overlijdensbericht

In de achttiende eeuw ontstond er een merkwaardige 
manier om huwelijken aan te kondigen: men drukte het 
bericht op de achterkant van een speelkaart. Minder be-
kend is de gewoonte om een sterfgeval op een dergelijke 
manier bekend te maken, maar dat is wat Franciscus Fie-
rens deed. Zijn vrouw, Anna Scheltiens, was overleden 
op 31 juli 1776 en zou begraven worden op 9 augustus 
in de parochiekerk van Sint Catharina. In welke gemeen-
te dit zou gebeuren is niet bekend. Vermoedelijk was de 
speelkaart niet gemaakt om verspreid te worden buiten 
de gemeenschap van bekenden van Anna en Franciscus.

6000 familiewapens en lakzegels
Het documentatie- en studiecentrum voor familiege-
schiedenis in Merksem beschikt over een heel grote col-
lectie informatiefiches over familiewapens en lakzegels. 
In totaal zijn er wel meer dan 6000 fiches! Op vele van 
deze steekkaarten zijn ook originele lakzegels aange-
bracht. Deze zegels zijn interessant voor wie geïnteres-
seerd is in heraldiek van Nederlandse achternamen en 
families. Belgische achternamen zitten er minder tussen 
maar zijn er zeker in te vinden. Op de foto’s staan enkele 
voorbeelden. De collectie is al heel lang aanwezig in het 
centrum, maar is nog niet ten volle onderzocht geweest. 
Geïnteresseerden mogen zich altijd aanmelden!

Op de foto’s zien we enkele voorbeelden:

Dit is een zegel uit een doos met meerdere zegels zon-
der beschrijving. Op het zegel staat een vrouwenfiguur 
die een boek vasthoudt in de ene hand en het hoofd 
van een man in de andere. Ze wordt geflankeerd door 
twee schilden: op het linkse staat een leeuw, het recht-
se schild is moeilijk te ontcijferen. Onder de voeten van 
de vrouw staat de afbeelding van twee gekruiste sleu-
tels. De tekst rondom zegt: ‘Lugdunensis apud batavos 
signum maius academiae’. Wat speurwerk toonde aan 
dat dit het logo is van de Universiteit van Leiden. Dit wil 
ongeveer zeggen: ‘Grootzegel van de Universiteit van 
Leiden in Nederland’.

Ook bij dit zegel staat geen 
verwijzing of uitleg. Het be-
staat uit initialen, maar in wel-
ke volgorde horen ze?  
‘L v O’, of ‘O v L’?

Dit is een zegel uit de categorie ‘planten’. Op het boven-
ste zegel zien we een schild met drie bloemen, erboven 
nog een bloem en eronder enkele takken. Rechtsonder 
is een iets meer uitgevlakte afdruk van hetzelfde zegel 
en linksonder zien we iets wat lijkt op een boom met 
daarboven een bloem (?) die een kroon draagt.
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Van Hege
Het Centrum bevat een imposante collectie familiear-
chieven3. Deze archieven zijn zowel voor de familie-
kunde als voor breder historisch onderzoek relevant. In 
familiearchieven worden heel wat verschillende types 
bronnen bewaard: van officiële documenten tot heel 
persoonlijke gegevens. Elk familiearchief is dan ook 
uniek omdat er grote verschillen in kunnen zitten. Een 
van de parels in het Centrum is het archief van de fami-
lie Van Hege. Het bevat zowel kopies als originele stuk-
ken van belangrijke documenten in de geschiedenis 
van de familie: kopies van documenten uit de vroege 
achttiende eeuw en originelen vanaf het einde van de 
negentiende eeuw. Misschien wel de mooiste officiële, 
maar toch persoonlijke stukken zijn de drie communie-
prentjes van de broers Louis (2 juni 1904), Joseph (30 

3 Een artikel over de familiearchieven van het Centrum is versche-
nen in Poelaert, I., Documentatie- en studiecentrum voor fami-
liegeschiedenis. Familiearchieven, in: Vlaamse Stam, LII (2016), 
203-205.

mei 1907) en Henri (15 juni 1911). De eerste communie 
werd beschouwd als een belangrijke stap in een men-
senleven. Deze gebeurtenis werd dan ook gevierd met 
een mooi aandenken. 
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Fonds Régis
Het laatste – maar niet min-
ste – topstuk is het Fonds 
Saint Jean-François Régis4. 
Deze documenten uit de 
periode van 1867 tot 1920 
zijn geschonken door het 
Aartsbischoppelijk Archief 
te Mechelen. Ze bevat 600 
archiefdozen met dossiers 
aangaande kerkelijke en 
burgerlijke huwelijken, 
aangevraagd of gesloten in 
de kerken van Brussel en 
de nabijgelegen parochies. 
Jean-François Régis was een 
jezuïet die leefde in de ze-
ventiende eeuw en voor de 
armen zorgde. Een eeuw la-
ter werd hij heilig verklaard. 
Begin negentiende eeuw 
inspireerde hij nog steeds: 
procureur-generaal Gossin 
uit Parijs stichtte toen de 
Société charitable de Saint 
Jean-François Régis, die de 
armenzorg tot taak kreeg. In 
Brussel richtte priester Co-
reman in 1837 ook een ves-
tiging op, om het concubi-
naat in arme milieus aan te 
pakken: hij wilde verhinde-
ren dat mensen ongehuwd 
samenwoonden en onwetti-
ge kinderen hadden. Huwen 
kostte namelijk geld, geld 
dat ze vaak niet hadden. De 
Sociéte zorgde voor de gra-
tis aanvraag van de nodige 
documenten om te kunnen 
trouwen: geboorteakten van  
de betrokken personen én 
hun ouders, doopakten, een 
getuigschrift van militaire 
dienst, bewijzen van gewettigde kinderen en indien 
nodig een Certificat d’Indigence: een attest dat aan-
toonde dat ze effectief arm waren. Op de foto zie je 
zo’n certificaat uit 1867. Deze documenten – of kopies,  
of brieven van gemeentebesturen waarin bv. ge-
boortedata bevestigd worden – zitten vaak nog in de  
dossiers en bieden een schat aan informatie. In het 

4 Zie ook: De Beukeleer, M., Het Fonds Saint Jean-François Régis: 
een uniek maar weinig bekend genealogisch archieffonds, in: Tijd-
Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, in 
druk (2018).

dossier zelf wordt naast de naam, de woonplaats en 
het adres ook het beroep opgegeven, en wordt er ver-
melding gemaakt van onwettige kinderen die door het 
huwelijk genaturaliseerd zullen worden. Een index die 
meer dan 450 000 namen bevat, is te consulteren via 
de website van het Centrum: https://centrumfamilie-
geschiedenis.be


