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In het Staatsblad van 22 december 1998 verscheen een nieuw decreet voor de sector 
volkscultuur. Hierin bekleedt de familiekunde, één van de pijlers, een voorname plaats.  
Binnen het werkveld volkscultuur beoogt deze discipline het onderzoek naar de historische 
herkomst en de geografische spreiding van families, met als doel het sociaal en 
professioneel profiel van een “stam” te ontdekken. Een definitie die weliswaar tal van zaken 
globaliseert doch bepaalde bijzondere deelaspecten van de familiekunde zoals heraldiek 
en genetica opslorpt. Familiekunde is dus meer dan louter voorouders opzoeken en 
stambomen opmaken. Zij heeft trouwens de pretentie wetenschappelijk verantwoorde 
studies af te leveren die niet alleen voldoening zullen schenken aan de zoeker maar ook 
andere disciplines zoals de geneeskunde, de demografie, de sociologie of de genetica 
efficiënt kunnen bedienen. Zoals Valère Arickx in de doeltreffende Handleiding voor 
Genealogisch Onderzoek in Vlaanderen van Johan Roelstraete schreef: "…de voor de 
hand liggende bedoeling is altijd geweest - en is dat nog - de genealogie uit te bouwen  tot 
een volwaardige wetenschap, met een eigen finaliteit, eigen methodes en eigen 
werkmiddelen..."1 Of: evolueren van een statische genealogie naar een dynamisch, 
boeiend en historisch gestoffeerd familieverhaal.  
Onder de noemer S.V.F. of Samenwerkingsverband voor Familiekunde ageren twee 
bijzondere organisaties: de V.V.F. of Vlaamse Vereniging voor Familiekunde en het 
V.C.G.H. of het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek. 
 

De component V.V.F. 

Korte geschiedenis 
De eerste besprekingen om in Vlaanderen een genealogische vereniging op te richten 
werden in 1958 gevoerd tussen Michiel Mispelon, Eddie Van Haverbeke en Josef 
Ghyssaert. In 1964 ging men tot concrete stappen over. In de krant De Standaard van 23 
september van dat jaar werd door Eddie Van Haverbeke een oproep tot het oprichten van 
een dergelijke vereniging geplaatst, wat op 13 december 1964 uitmondde in de stichting 

                                                
1 Valère Arickx, Woord Vooraf, in: Johan Roelstraete, Handleiding voor Genealogisch Onderzoek in 
Vlaanderen,  Roeselare, Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afdeling Roeselare, 1998 (2e geheel 
herziene druk), p. 3 
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van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde te Gent.2 Al de pioniers van het eerste uur 
voorstellen zou ons te ver leiden doch de namen der 12 apostelen, zoals men destijds de 
sleutelfiguren noemde, kunnen hier niet ontbreken. Het zijn de heren Valère Arickx, † Hugo 
De Ceukelaire, Maurits De Maertelaere, Gontran Ervynck, † Jozef Ghyssaert, Jef 
Hendrickx, † Michiel Mispelon, Edgard Ossieur, † Ludo Poplemont, † Paul Thierry, Egide 
Vanhoonacker en Eddie Van Haverbeke.  
In 1965 werd het tijdschrift Vlaamse Stam boven de doopvont gehouden. Michiel 
Mispelon werd de eerste hoofdredacteur. Na zijn overlijden werd hij opgevolgd door 
Eddie Van Haverbeke. In 1966 hield de V.V.F. haar eerste congres te Brussel en 
sindsdien, volgens beurtrol, onafgebroken in de Vlaamse provincies. 
Stilaan groeide de V.V.F. uit tot een organisatie van formaat, vooral onder de kundige 
leiding van Valère Arickx. Gewestelijke afdelingen rezen als paddestoelen uit de grond. Zij 
werden en worden bemand door dynamische, belangeloze en gemotiveerde 
bestuursleden.  
Naast een Nationaal Centrum dat in 1968 te Antwerpen het levenslicht zag - en nu te 
Merksem een gespecialiseerd documentatiecentrum van wereldformaat is - werden 
gelijkaardige gedecentraliseerde entiteiten in Oostende en Melle opgericht. 
In 1974 werd onder impuls van Michiel Mispelon, senator Leo Van Ackere en dr. Ernest 
Warlop het Heraldisch College van de V.V.F. gesticht. Het eerste wapen dat in Vlaamse 
Stam verscheen was dit van de betreurde Leo Van Ackere. Sindsdien heeft het College, tot 
op heden, meer dan 200 wapens onderzocht en geregistreerd. 
Uiteindelijk werd door een groep vrijwilligers de entiteit Genealogie en Computer in 
december 1983 in het leven geroepen om de verwerking van genealogische gegevens via 
de personal computer te stimuleren en te begeleiden.  

Huidige werking 
Vandaag is de V.V.F. binnen haar werkingsveld van genealogie en heraldiek een sterke 
organisatie, gedragen door niet minder dan 4500 leden, ik zou zelfs durven zeggen 
families. Een niet onbelangrijk gegeven dat door een gestadige groei de interesse van het 
publiek voor een nuttige en leerrijke vrijetijdsactiviteit onderstreept.  
Uiteindelijk mag worden gesteld dat de V.V.F. de enige vereniging in Vlaanderen is die van 
bij haar ontstaan de democratisering van de beoefening van de familiekunde en de 
samenstelling van verantwoorde beoefening van familiegeschiedenis bij het publiek ingang 
heeft doen vinden. De V.V.F. onderhoudt contacten met binnen- en buitenlandse 
zusterverenigingen. 

Belangrijkste praktische doelstellingen 
 Organiseren en coördineren van genealogische en heraldische activiteiten. 
 Door opleiding en aanmoediging het familieonderzoek en het samenstellen van 

verantwoorde familiegeschiedenissen stimuleren. 
 Vrijwaren en veiligstellen van familiearchieven en historische documenten. 

                                                
2 Eddie Van Haverbeke, Beknopt Verslag, De Standaard 23 september 1964 
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 Documentatiecentra in stand houden, alwaar inventarissen de toegankelijkheid 
moeten bevorderen naar eigen en ander(e) archief(ven). 

De gewestelijke afdelingen 
De huidige inplanting van de gewestelijke afdelingen, de grote documentatiecentra en de 
bijzondere diensten van de V.V.F. kan als volgt worden voorgesteld : 
 

 Provincie Antwerpen: afdelingen te Antwerpen, in de Kempen (Malle) en te 
Mechelen; 

 Provincie Vlaams-Brabant: afdelingen te Leuven, Tienen, Huldenberg, Dilbeek en 
Aarschot; 

 Provincie Oost-Vlaanderen: afdelingen te Aalst, Deinze, Dendermonde, Gent, 
Land van Waas (Sint-Niklaas), Meetjesland (Eeklo) en Vlaamse Ardennen (Ronse-
Oudenaarde); 

 Provincie West-Vlaanderen: afdelingen te Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare, 
Tielt, Westhoek (Ieper) en Westkust (Veurne-Koksijde); 

 Provincie Limburg: afdeling te Hasselt; 
 Hoofdstedelijk Gewest: afdeling te Brussel. 

De grote documentatiecentra 
 Nationaal documentatiecentrum te Merksem; 
 Provinciaal documentatiecentrum te Oostende; 
 Provinciaal documentatiecentrum te Melle. 

 
 
Het is onbegonnen werk de talrijke verzamelingen op te noemen die in de V.V.F. ter 
beschikking worden gesteld. In alle centra zijn trouwens degelijke inventarissen en 
toegangen voorhanden om het zoekwerk van genealogen en historici te verlichten. 

De bijzondere diensten 
 Genealogie en Computer; 
 Heraldisch College. 

 
Al de geciteerde entiteiten zijn bereikbaar via hun postadres, telefoon, fax en e-mail, 
gegevens die u in de gele bladzijden van het tijdschrift Vlaamse Stam terugvindt. Er zijn 
ook verschillende websites.  
 
Basiscoördinaten van de V.V.F.   
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Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ■ Van Heybeeckstraat 3, 3170 Merksem ■ tel. 03-
646 99 88. Hier kunt u ook een folder of een introductiebrochure aanvragen.   
 
In fine staan de proactieve houding van de bestuursleden en de zorg die zij besteden aan 
vorming borg voor een degelijke en succesrijke begeleiding. Zoals vele verenigingen 
diende ook de V.V.F. de laatste jaren te evolueren naar een meer modern geheel waarbij 
informatica en management - met hierin de toepassing van een integrale kwaliteitszorg 
(IKZ) - tot de voornaamste componenten behoren. Hiermee wenst zij nog beter tegemoet te 
komen aan de noden van de leden en aan die van de overheid.  

De component V.C.G.H. 
De idee om een gespecialiseerd en onafhankelijk centrum qua familiekunde en heraldiek 
op te richten dateert reeds van 1974 toen Michiel Mispelon, in navolging van hetgeen in 
Nederland was gerealiseerd, de vele zoekers uit het Vlaamse land en Frans-Vlaanderen 
van een goed gestoffeerd zoekpunt wilde voorzien. Grosso modo heeft het V.C.G.H. 
dezelfde doelstellingen als de V.V.F. 
De gemeente Kortemark, op initiatief van burgemeester prof. dr. Daniël Lambrecht, stelde 
in 1978 het oud-gemeentehuis van Handzame ter beschikking. Prof. dr. Lambrecht werd 
trouwens de eerste voorzitter van het in hetzelfde jaar opgerichte Vlaams Centrum voor 
Genealogie en Heraldiek. Tot op vandaag staat hij aan het roer van dit inmiddels 
gerenommeerde instituut dat onderweg zijn kantoren naar de Kronevoordestraat, in de 
prachtig gerestaureerde pastorie, kon verleggen. Michiel Mispelon heeft het groeiend 
succes van zijn geesteskind maar kortstondig kunnen volgen. Hij overleed in 1980. 
Goede wijn hoeft geen krans, zegt het spreekwoord. Vandaag overschrijdt de bekendheid 
en de reputatie van het centrum ruim de initiële verwachtingen. Talrijke verzamelingen ter 
consultatie aangeboden zijn uniek en slechts daar te raadplegen. Het centrum geeft voor 
de leden een periodiek uit.  

Coördinaten 
Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek ■ Kroonevoordestraat 2A, 8610 Handzame 
(Kortemark) ■ tel. 051-56 74 79.  U kunt aldaar een folder aanvragen.  

De familiekunde of de studie van relaties en configuraties 
Ongetwijfeld is de familiekunde of het zoeken naar de voorouders een veel verspreide en 
sterk motiverende vorm van geschiedenisbeoefening. Inderdaad, daar waar het vak voor 
velen een kwalijke hindernis betekent en veelal zielloos wordt aangevoeld of ondergaan, 
slaagt de beoefening van de genealogie er in interesse, ja zelfs enthousiasme voor de 
geschiedenis op te wekken. Hier is het vertrekpunt duidelijk anders: van klein naar groot en 
via persoonlijke raakpunten. Dit intens betrokken zijn werkt trouwens sterk motiverend en 
zorgt voor het continu peilen naar het wel en wee van de ascendenten. Wanneer de tijd 
gekomen is om elk gelokaliseerd gezin binnen een sociale en historische samenhang te 
plaatsen zal de vorser, indien hij goed is begeleid, zonder noemenswaardige hindernissen 
naar een hoger en dieper geschiedkundig niveau overstappen.  
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Voor talrijke genealogen stopt echter het proces niet bij het zoeken naar de eigen familiale 
gegevens. Velen gaan nieuwe uitdagingen aan of specialiseren zich in bepaalde facetten 
van de geschiedenis. Het is niet uitzonderlijk dat zij hierin een benijdenswaardige autoriteit 
verwerven.  
 
Bij genealogisch opzoekingswerk zal men in eerste instantie de aandacht richten op het 
inzamelen van allerlei documenten en foto's, op het interviewen van nog levende 
familieleden, op het controleren van de bij memorie verstrekte gegevens en op het 
nauwkeurig optekenen van familieverhalen. Hierbij zou het zonde zijn het inschakelen van 
moderne middelen zoals video en toonband te vergeten (denk aan later).  
In een volgend stadium kan men het opzoeken en het uitwerken van een kwartierstaat en 
een stamboom aanpakken. Een werk van lange adem dat nooit afgewerkt is en dat vol 
verrassingen zit. Daarom is het ook zo boeiend. De stamboom vertrekt van een verre 
voorvader en geeft zijn descendentie weer, de kwartierstaat daarentegen start bij de 
huidige generatie en geeft naar het verleden toe alle voorouders. De kwartierstaat is dus de 
bloedlijn van de proband.  
Voor zulke opzoekingen worden in de Rijksarchieven in eerste instantie de 
parochieregisters van het Ancien Regime en de registers van de Burgerlijke Stand 
geconsulteerd. Voor velen op het eerste gezicht afschrikwekkend en ontmoedigend doch 
vlug geneutraliseerd door de hulp van vriendelijke en geïnteresseerde medezoekers. Het is 
bijna vanzelfsprekend dat de lange tocht het best wordt geëffend en ondersteund door 
onderricht en efficiënte begeleiding. Door hun acties en publicaties spelen genealogische 
verenigingen - zoals vandaag de V.V.F. en het V.C.G.H. - hierin een pertinente en 
dienstverlenende rol.  
De historische onderbouw, noodzakelijk en niet te onderschatten, is de volgende stap. Hier 
moeten uiteraard andere meer geraffineerde bronnen aangeboord worden zoals 
wezerijregisters, poortersboeken, tellingen, belastingsrollen en militiebescheiden, om er 
slechts enkele te noemen.  
Uiteindelijk zal het plaatsen van de voorouders in hun sociale en historische context een 
doorgedreven bibliografisch onderzoek vergen. Kortom, een opdracht die aan vele facetten 
van de wetenschap zal raken. Pas dan zullen ernstige genealogen mogen gewagen van 
een verantwoord onderzoek dat zijn bekroning kan vinden in een publicatie. 

Besluit 
Ontegensprekelijk zit de beoefening van de genealogie in Vlaanderen in de lift. Velen 
wensen hun vrije tijd nuttig te besteden en vinden hierbij de weg naar de familiekunde. De 
V.V.F. en het V.C.G.H., twee belangrijke genealogische organisaties in het Vlaamse 
landschap, geleid en gedragen door onbezoldigde vrijwilligers, stellen zich ten dienste en 
spannen zich in om de zoekers degelijk te onderrichten en te begeleiden. Zij doen dit 
belangeloos en met volle inzet.  Uiteindelijk is het sociale aspect van dergelijke organisaties 
niet onbelangrijk. Beide verenigingen voeren vriendschap en dienstbaarheid hoog in het 
vaandel. Daar waar nodig wordt onbaatzuchtig en op positieve wijze de hand gereikt.   
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