D]E AÀ{T\MERPS]E

GEN(EAIOOG
TRIMESTRIEEL TIJDSCTIRIFT VAN DE

AFDELING ANTWERPEN
VAN DE VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKI.]NDE,

vzw
oOo

Jaargang

I - Nr 2 - September - October - Novernber
AF'GI!"tEIv\l\T(X)R: 26{0 MOItTSltl, I

Vrrantwoordelijke L)ígwer
En gelbert Roels.

Speehuinlaan I 5, 2640 Mortsel

1998

OE oflÍÍPtrEPÉE EEME6GESG.
INHOUD
Redactioneel

......1

Agenda........

............2

Raadpleging regi sters burgerlijke stand... .....

.. 3

Bijdragen tot de Geschiedenis......................

.. 5

De uet op de privacry. een bescherming
een

hindernis.................

of

.............7

Antwerpse Immigrantenten vetrokken varruil
Antwerpen in het Jaar 1905............. ............. 12

Dringend deelgenoten gevraagd I\4/V......
Goedom

Weten.........

..... . I 5

...............1ír

DEANTwERrSEGENEALoo<; is een uitgave van de vzw VLAAMSE
VERENI GING VOOR FAMI LI EKUNDE. Afde I i ng ANT WERPE N
Het tijdschrift wordt gratis verdeeld aan de leden van de Atdeling.
Medewerkers aan dit nummer

:

Mevr. Dora Dewilde - Kennive
Richard Derurter
Hugo Lambrechts-Augustijns

Eric Moury
Jan Vanderhaeghe
Redactie: Dhr Engelbert Roels

REDACTIONEEL.
oOo
Dc vakanties zi.jn rvccr voorbii cn hopchjk heeft u cr ten vollc van kunncn
genicteu. Mct ccn ictsjc vertraging. tcll gevolge van die vakantics is hicr
dan het trveedc nunlmer van onze Antrverpse Genealoog.

Wij rvillen onmiddcllijk dc talrijke inzenders bcdlnken. op ollzc vraag naar
uw mening. over ous ti-idschrift. Sleclrts twec lcdcn vonden de uitgave van
"De Antlverpse Genealoog" onnodig. al de andercn \i'arcn gunslig tot
euthousiast.

Wij kregen voorstellen vau zecr uitccnlopcndc aard eu soms tegcnstrijdig.
z.oals bilvoorbecld leden die vroegen om uittreksels

publiceren en andcren dic vondcn. dal dcze

uit kwarticrstatcn tc

in

geen ger,al mochtcn
gepubliceerd u'orden. Hcemkundige bijdragcn. arlikels ovcr heraldick.
kortom allcs rvat rnaar enigszins mcl gcncalogic of familickuudc tc urakcn
heeft kwam aan bod.

Er u'arcn ook cnkcle lcdcn. dic ccn "Vraag cn Arttrvoord "rubrick
er ccn vraag onl een lijst van de Anlu'crpsc

verlangden. Ook rvas

burgcureesters in tc lasscn. Dcze lijst is cchtcr zccr indmkrvekkcnd. Hrj zal
er konren- lnaar \Àaarschiinlijk in ecn apaíc uitgavc. ruant de omvang van
ons blad is tc bcpcrkt om dcrgcliikc hjsten le publiccrcn.
Vcrhcugcnd was ook de rcaclic op orlz-c vrai.lg uaar tekst. Indcrdaad

bcloofden ons enllelc lcden biidragcn tc lcvercn cn hcbbcn u'ij cr rccds
ontvangen. Tekst zullcn u'ij nooit g,cllocg hebben- dus van dicgcncn clic iets

vcícllen hebbcn. r,enryachtcu u,5 lrun bijdragc.
Wrj hebbcu dus stof tot o\,envcgen genocg gckrcgen cn zullcu hienncdc.
dc toekomst van de Autrvcrpse Gcncaloog iu dc gclcnstc baucu kurucn
tc

lciden.

Er staan ons nog andere takcn le rvachlen. zoals de inrichting van dc
Gouu'dag van 1999. dic door onze afdeling zal georgauisecrd u'ordcn.
Daarom zult u vcrder in dit blad ccn oproep vindcn voor kandidltcu
dcclgcnoten. rvaarop u'i-i hopcn evcueens een gunstig respons tc krijgcn.
Noglnaals d:urk voor uu, nrcdcu'crking.

Engelbcrt Rocls

Voorzitter

KOMENDE ACTTVITEITEN.

t

october 1998
te 20 u.

in hct Ccntrum voor Familiekunde tc
Merkscm, Van Heybceckstraat

3

SPREEKBEURT
door de mede-auteur van hel bock "Uu,Anttvcrpse
voorouder.. een vcrlaten. ccn onrvettig. een vveeskind?
de Heer Gcorges Venoort. mel als ondenverp:
Wezen cn verlaten kinderen te Antwerpen in de l9e eeuw.
Hct betreft hier eeu herhaling van de spreekbeurt r,an

tv6/98.
17 november 199E
20 u.
evelleens in het Centrum te Merkscm.

LEZEN OUD SCHRTFT.
problemen heeft met hel ontcijferen van een
documcnt geschrev'en in oud schrift. kunt u tcrechl bij onzc

Indien

u

medewerkers. Z1i ztillen u helpen. dit document te lezen.

CURSUS HAZADATA

Bij voldoende intcresse zal er op eind November begin
December een cursus Haz-adata gegeven worden in het
Centrum voor Familiekunde te Merksem.
Belangstcllenden gclieven zo vlug mogelijk in te schrijven bij
de secretaris van de afdeling:

André Ecckcls.

Antoon Wolfsstraat 1514, 29OO Schoten.
De juiste data zullen dan laler rnedegedeeld worden.

.q.AAD]?:EGJ-§G R.EG] STER.S

V'I-\I DE

..iL RC.ER.r'ii XKE S'I'Al\I D.

oOo

Dc Hccr Jan Vaudcrhacghc. Gouu,voorzitter. trok ouzc aandacht op

hct

Bclgisch Staatsblad. namclijk op dc Vragen cn Annvoordcn (GZ I997-l99lt)
van De Bclgischc Kamer r:an Volksvertegenrvoordigers.
Hierna de intcgrale tckst :
Vraag nr. 816 r'an mcvrou\r'Simonne Crelí'van l0 nlaart l99tt (N.t:
Raaclpleging regislers van de hurqerli.jke .stand.

l. Welke pcrsoucu kunncn toelating krrjgcn om rcgisters van dc burgerliikc
stand van min<lcr dan l0() jaar te raadplegen in dc griflies cu dc burgerlijke
stand van de gcmecnteu?
2. Wie hcefi de bcvoegdheid onr afrviikingcn toc tc staan cn u'clke redcnen
kunnen uorden ingeroepen voor dcze afi,rijking. rekening houdcnd mct dc \\cl
op dc beschenning van de pcrsoonli.lke leveussfecr:
a) in dc griflïesl

b) in de g,enleenten'J
3. Heeft u hierover richtlijnen gegcvcn aan de reclrtbanken en dc gemeenlcn'J

fuitwoord: Aíikcl 45- ts 1. r'an het Burgerlijk Wctbock bepaalt dat allccn dc
openbare overheden. de persoon op u,ic dc aktc betrekluug hecli. ziln
echtgenoot of overlevende echtgeuoot. zijn rvel.tclijkc \;eflegcnwoordiger. zi.jn
ol nedcrdalendc liin. zijn erfgenarncn. hun
notaris en huÍl aö,ocaat. ecn censluidend afschnlt kunncn kri.igen van ccu aktc
van de burgcrlijke stand die minder dan honderd jaar oud is. dan uel ecn
uittreksel uit dc aktc mcl de afstanrming van dc pcrsouen op u'ic de akre
betrekking hceli.
De voorzitter van de rcchtbank yan eersle aanlcg kan. op nrondeling oÍ
schriftclilk verzoek vau eenicder die bliikcn vall een fantiliaal. of ceu andcr
u,ettig belang. zonder enigc artdere vornl vau proc€s cn z-ondcr koslcn.
toestenrming vcrlcncn onr bcpaalde opzoekingcn te latcn vcrrichten of cen
eensluidcnd afschrift ofeen uiltreksel tc latcrr aÍgeven ovcr dc afstanrnring van
de personen op rvie de aklc bctrekkiug heeft. Hct rerzoek rvordt gcricht aan dc
voorzittcr van dc rechtbank van hel arrondisseurcnt \\'aar het register rvordl

bloedvenlautcn in opgaandc liin

bewaard: voor de rcgisters gehoudcn door drplonutiekc of consulaire
ambtenaren of door legcroffrcieren dre belast ziln met het opmaken van de
aklen vau de burgerlijke stand betreffende militairen buiten het grondgebied
van hct fujk, wordt het gericht aau de voorzitter van de rechtbank te Brussel.
Ik wens er nochtans op te w|zen dat dc registers van de burgerlijke stand van
minder dan honderd jaar oud niet rechtstreeks door het publick mogcn u'orden

geraadpleegd. De beu,oordingen van artikel 45 § l. derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek dat de voorzitter van de rechtbank toestenuuing kan
verlenerr om bepaalde opzoekingen "te laten verrichten", wi.izen er op dat de
opzockingen moeten worden verricht door het g,emeentepcrsoneel en niet
rechtstreeks door particulicren. Dezcltde houdrng moet worderl aangeuolnen
ten aanzien van de ir:r,age van dc dubbels van de registers van de burgerlijkc
stand die bewaard u,orden op de griílies van dc rechtbankcn vau eerste aanleg.
Paíiculieren mogen ook tol deze registers geen rechtstrcekse toegang hebben.
Met akkoord van de Vaste Commissie voor dc burgerlijke stand rverd op 24
februari 199-l een omzendbrief aan dc procureur-g,cneraal gcricht. met hct
verzock er over te waken dat geen toelating meer wordt verlecnd voor
rechtstreekse raadplegingen door paíiculiereu van de registers .r,an dc
burgcrlijkc stand van minder dau hondcrd jaar oud.
ooo

N(,TEE,aIN UW
AGENT'A !!
8 Octoben 1998
te 20 u.
in het Centrum voor Familiekundc
SPREEKBEURT

te Merkscnr

door de Heer Georges Venoort met als
ondenuerP:

WEZEN EN VERLATEN KINDEREN TE
ANTWERPEN IN DE l9e EEUW.
aauvraag een herhaling van dc spreekbeuí van lE

juni ll.

BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS.

door Hugo Larrrbrechts-Augustiins
oOo

Het depanement Geschiedenis vau de L,TTSIA heefl cen zesdc edilie van ltet
kritisch overzicht met betrekklug tot de geschiedenis van hct Herlogdonr
Brabant uitgegeven (l). Dc opgenomen nou's hebben bctrekking op
plaatsen gelegen binnen de grenzen ran hel oude Hertogdont Brabant -

voor het Oude Regimc

- en binnen de provincies

Maams- crl

Waals-Brabant. het gewest Brussel. Antrverpen cn Noord-Brabant voor de
hedcndaagse periode.

Dc bchandclde pcriode van publicatics is van 1993 tot 1995.

Naast rcccnsies over rcligieue geschiedcnis. cultuurgeschiedcnis.
kunstgeschicdenis, e.a.. u,ordl er ook aandacht gcschortken aan gcncalogic.
familiegesch iedenis cn biograÍ-teën.
Zonder alle uitgave-details (die staan in beuuste bijdragen; gevcn we cen
klein overzicht van de recensies drc betrekking hebbcn op genealogie (rnet
uitzondering van de publicaties door het Rijksarchief vcrzorgd: daan'oor

kunt

u

de catalogus van hct Ri-iksarchicf raadplegcn).

132- Inventaire
I

des archives de la famille de Borghgrave d'Altcna.
tt4- "Armzalige redeneringen en luide klachten". De Nispeuse

parochieregisters te Essen.

Itl5- Algemene structuur van hel archicf bervaard op hct kastcel

van

Gaasbcek.

l9E- Invenlaris van het kerkarchiefvan Rilaar in l79l.
200- De fonnele bcschrijving van
2072142 16217238251-

de Tumhoutse schepenrcgistcrs
t427-1457.
Inventaris van hel archicfvan het kapittel van Oirschot.
De (heraldischc) wapens van de bischoppen van Antrvcrpcu.
Heraldrek rond de dijkgraven van dc Antrverpse poldcrs.
Bijdragen tot de heraldiek van de hcren van Bercndrecht.
Moderne huisnameu te Kontich.
Turnhout. Torhout en aauvcnvautc fanrilienanrert.

267- Familienaam Verbesselt
268- De familienaam Van Cauwelaeí.
279- Gencalogie Wouters (Klein Brabant).
293- Inwoncrs uit Aarschot venneld in Leul'ense schepcnaktcn.
294- Nog nreer Utrechtenaren in Antwerpen.
296- Antwerpenaars in de Raad van Brabaut.
297- De familie Gu.vol en haar polderbezittingen.
300- Borgbrieven te Beerse.
303- De familie Branl, heren van Bouwel.
3l l- De hoeve "de Gecroonde Leeud' te Deurne mct de familic De
Raedemaeker.

314- De familie Percmans uit het Hernewoud.
3 15- Genealogie van der Schueren.
317- Aantekeningen oler de Haachtse familie Van Puddegcm.
318- De Haachtse familie Van Beethoven.

319- Aantekeningen over de familie van Roost.
325- Genealogie Fransen (Land van Hoogstratcn).
335- La famille De Wcerdt à Reet aux XMIe ct XVIIIe
336- De fujmenanse snredenfanrilie Ventöse.
341- De familie Porto Carero te Wilmarsdonk.

38t- Maria van Berlaar

sièclcs.

en de Spiegel historiael.

403- Engelbeíus Hermans. rchepen van Lillo.
112- Jan Eelen en ziin villa.
417- De v'oorouders van Frans Coeckelbergs.
,139- Stamboom Delcroix.
c.a. (verschillende studies uit de Maamse Slanr worden ook vernreld).

Achteraan slaat een index op auleursnamen. Een index maken op
lrefir,oorden is in dit werk onbegounen opdracht.
Verschillende van deze ondenverpen zullcn lrcl verr.lerkl zijn mct de
Eurcka-computer van V.V.F. Toch zal het nuttig zijn dete "Bijdragen tot
de Geschiedcnis" eens door le nemcu.
Voetnota:
l-tsifdragen tot de geschiedenis van het aloude Hcíogdom Brabant
tl0ejaargang - 1997. aÍleveringen l-3, ISSN 000(r-2286.
Depanement Geschiedenis van de UFSIA (Universiteit
Antwerpen . Prinsstraat 13. 2000 Antrverpcn).

oOo

DE WET OP DE PRIVACY, EEN BESCHERMING
OF HINDERNIS ?
oOo
door Eric Moun

Samenvatting van oen eerste analyse op de Belgische

privacy-wetgeving.
De "wet tot bescherming van dc persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegcvens" nerd op 26/1111992 in het Bclgisch
Parlement goedgekeurd.

l.

ToePassingsgebied.

Zowcl

geautomatiseerde

als

rnanuele veru'crking, door

privé-personen. vereniginBen en rechtspersonen valt ondcr dcze wet.
Dc term "bcsund'' vcnvijst naar het geheel van persoonsgegevens d:e op
een logisch gcstructuÍeerdc u'ijze zijn santengestcld en bellaard om te
raadplegcn.

Onder "persoousgegcvens" u,orden alle gegevens verstaan. die betrckking
hebbcn op ecu persoon dic gcidentificeerd is ofkan wordcn.
Wanneer g,ege\/ens louter alfabctisch of chronologisch geordend wordcn.
wordt dit nict bcschourvd als een bcstand het verzamelen varl
persoonsgegevens vormt nog gecn venlerking.
Wanneer gegevens. zelfs zonder logischc strucluur, door middel van cen
computerprogramma s.vstcmatisch kunncn worden geraadpleegd, vallen
dezc echtcr rvcl onder de privacl-u'et.
Uitzonderingen hierop zijn pcrsoorsgegevcns die voor prive-gebruik
verzameld rverden (agenda. telefoorVadresboek-ie): persoonsgegcvens dic

openbaar

zijn

(akten. publicatie in het Belgisch Staatsblad):
die door de betrokkene zelf zijn bekcnd gemaakl.
een derde (telefoongids, handelsreclamc): openbare

persoonsgege!'ens

eventueel

via

stati stische gcg,evens.

Gcgcvens die zelfs in het buitcnland beu'erkt zijn. nuar in Belgiö
raadpleegbaar. vallen ook ondcr dezc wet (cfr. rechtstrceksc toegang via
telecommunicatienetwerk).
2. Beschermdc gegcvens.
Gevoelige gegevcns zoals ras. etnische afstamnring (bv.
zigeuner/jood). seksueel gedrag. overtui ging of activiteit op politiek.

religieus

of

levensbeschouwelijk

vlak.

lidmaalschap

van

cen

vakbond/zickenfonds. Uitzondering hierop vornrl ecn vereniging. die haar

cigen ledcnbestand beheert.

de lsischc of psl,chische
voor een beoefenaar van de

Medische gegevens. z-oals
gezondheidstoestand (uitgezonderd
geneeskunde
betrokkene).

of mits een bi-jzondere schriflelijkc toestemming van

Politie- en gerechtelijke gegevens. zoals

dc

geschillen,

veroordelingen of verdenking van misdrijven, uitgesproken straffen. De
uitzondering hierop vornrt de betrokkene (ook als rechtspersoon), het
Centraal Strafregister (Min. r,an Justitie) en sommigc gegevens van het
Gemeentel

3.

ijk Strafregister.

De rechten van de betrokkene.

Ten eerste heeft deze recht op informatie. Wanneer cr bii hemzelf
persoonsgegevens verzameld wordcn om deze te l'envcrken. dicnt hij dit te
wctcn vooraleer deze gegevens gebruikt worden in ccn databank. Wanncer
deze gegevens via derden werden verzameld moet dc tletrokkerre rteten
wanneer hij voor het eerst in ecn verwerk,tngzal geregistrccrd worden..
Steeds dient de identiteit en adres waar het bestand wordt bewaard evcnals
het doel van de verzamelde gcgevens bekend te worden gemaakl.
Tevens is cr de mogelijkheid om aanvullende inlichtingcu over dit bestand
te bekomen bij het openbaar rcgister van dc Commissie voor Bcscherming
van de persoonlijkc levenssfeer. Uitzondering hierop vonnt de
administratieve en gerechteli-ike politie.

Ten tweede is er ook hel rechl. op-loe8a[€i: via eeu verzoek met datum.
handtekening en identiteitsbervijs kan de betrokkene bij de houder van het
bestand vragen welke gegevens over hem zijn venverkl.

Binnen de 45 dagcn moet de bctrokkene hierop een duidelijk antwoord
krijgen.

pt

jaar ingediend u,orden. de houder van
Dit verzoek kan slechts I maal
het bestand kan voor hel verstrekken van informatie aan de betrokkene ccn
vergoeding vragen (100.- tot 200.-fr).

Ten derdc bcstaat cr hct rccht op verbclering. vcru,iidering en het nict
gcbruiken r.an geg,evcns. AIle onjuiste pcrsoonsgcgeveus diencn kostcloos
tc u,orden vcrbclcrd onvolledigc of ounodigc gcge\,cns nrcl bctrekking tot
hct doel vau de vcrw'crking. r'erboden gegevens rvordcrr kosteloos

venvijderd of nrogcn niet gcbruikt worden.

Dit soort vau verzoek mag mccrnraals ingediend rvordcn.
Allc persoucn dic deze gegevens reeds hebben vcrkrcgcn. dicneu biuncn de
maand op de hooglc wordcu gcbracht van dc verbetcring of venvildcring.
Dc identiteit van dcze personcn dient nu gedurende 12 maanden te u'orden
bewaard.

Ten vierdc kan rnen stccds in beroep eaan. Dit kan kosleloos bii de
Commissic. die de gegrondheid van de klacht nagaat cn eell minnclijke
schikking nastreefl. Indien dit niet lukt. z.al tlj e.n g,eargumcntecrd advies
aan de betrokkenc bczorgcn. cn cvcntueel ccn gcmoliveerdc aaubclcling
aan de houder van hct bestand. Dit heeft cchtcr slechts ecn morclc rvaarde.
Men kan ook rechtstreeks ccn verzoekschrifi in kortgcdrng indiencn bii de

Rechtbank vau Eerslc Aanleg.

In dcze rvet heeft dc betrokkenc cchtcr NIET hct rccht te u,cigercn om
opgcnolnen te rvorden in ccn gegcvensvenrerking. Eeu VOLLEDIGE
VERWIJDERING is dus nict toegestaan.

{.

Veqllichtingen voor dc houder van het bcstand.

Hct docl van de vcnr.erking nloct u'ettig cn u'clonrschret'err ziiu.
Dc gegcvens rnoeten relevant. niet ovcmral.ig en corrcct zrin. Het gcbruik
rnoet beperkt worden tot het vooropgestcld docl.
Een slaat van elke geautomatiseerde veru.erking dient opgestcld

met de vermclding van de aard van de gego'ens. hct docl. onderlinge
verbanden. r,crbindingen en raadplegiugen.

Ook dc

persollen

of

categorieën

van persouen aan rvie

det.e

pcrsoonsgegcvclls \r'ordcn doorgegevcn moeten vcrnrcld u'orden. Dcze

vcru,crkiug dienl aangcgeven

le

rvordcn

bii dc

Commissie voor dc

Bcscherming van de Persoonlilke Lcvenssfecr. zodat iedcrcen dit opcnbaar
register kan raadplegen (zie lnger).

De kw'aliteit van de gegevens moet voordurend verzekerd worden
@ijwerken of verwijderen van onjuiste, onvolledige. onnodige of gevoelige
gegevens).

De toegang tot de gegevens dient beperkt te worden tot

de

bevoegde of gerechtelijke personen, en deze mogen hiervan geen misbruik
maken.

De medewerkers dienen ingelicht te worden over de draagwijdte
van &ze wet en zijn specifieke voorschriften.
De gepaste maatregelen dienen genomen te worden om geget'ens
te beveiligen tegen verlies, wljzig;ng of diefstal.
Enkele praktijkvoorbeelden. . .

Een verwerking, door een vereniging beheerd en bestemd l,oor
privé-gebruik; een handelaar die zijn klantenbcstand voor
beroepsdoeleinden gebruikt: beide vallen onder de privaw-wet. Een
parcchicÍs.gislet n'ordl beschouwd als een instrument I'oor
beroepsdoeleinden, bovendien bevat dit "gevoelige" infonnatie "religieuze
overtuigng' waardoor het verwerken van in leven zijnde personcn op basis
van deze bron aanleiding kan geven tot een boete. gevangenisstraf of
inbeslagneming van de informatie !
Persoonsgegevens die een openbaar karakter hebben. vallen NIET onder
deze wet: de registers van de Rurgerlijke Stan4 het kadaster. . . .

Indien

de

betrokkene

zelf

gegevens heefl openbaar gemaakt

(huwelijksaÍkondiging overlijdensbericht, reclame). mag dezc informatie
uitsluitend gebruikt worden voor het oorspronlielijk doel.
Iemand die de overlijdensberichten in de krant gebruikt om reclame over
het opkopen van inboedels op te sturen naar de betrokken familicledcn.
heeft deze infonnatie duidelijk misbruikt.
He1 verzamelen van informatie. zelfs op oneerlijke of onrvettige wijze. valt

NIET onder

deze wet.

5. Besluit.
De Ariadne en de Eureka databanken in de Maamse Vereniging voor
Familiekunde zijn opgebouwd uit diverse soorten bestanden- met telkens
een bepaalde structuur. Als aan de Commissie per soorl bestand de
vermelde infonnatie en elke wijziging dient gemeld te

l0

\\,ordcn. cn lclkcns ccn kdrag nloct bctaald u'ordcn. l\'ordt de \\icrkiug varl
onzc databankcn lcttcrliik en figuurlijk zu'aar bclast.
Zii wiikcn bovcndicn grondig af vau de bcoogde dalabankcn in dczc
wctgeving: icdcr lid kan tiidcns de opcningsurcn van het Centrunr allc

infonrutic ovcr ccn lamilicnaaln op\jragcn cn controlcrcn. cn

r,r'ordl

doon'envczen uaar ccn publicatic of autcur.
Bovendicn biedt de Eurekr databar* dc garantic dat prive-bcslandcn cnkel

op dc computcr s'orden geplaatst NA toestemming vau dc autcur of
rvcrkgroep. en dit UITSLUITEND iu indexvornt.
Bij ecu venvijzing naar privé-gegevcns rvordt iu dc Eureka databank de
fanrilicuaarn (cn voornaam). gcboorte- & overlijderrsjaar bckcnd gemaakl.
Waunecr ienund meer infomratie u'il. dient mcn contacl op te nclncu ulel
dc auteur. lvieus adres tevelts vertllcld u,ordt.
Iudien een farniliclid vau de auteur niet u'ensl vcrmeld te r,r,ordcn in ccn
databank. dient deze aan dc euteur te vragcn om ceu aangcpast bcsland lc
bczorgcn aan dc betreffcnde vcranlwoordclijke. Hicrdoor rvordt dcze laatstc
nict overspocld rrct corrigeenverk I
Ik meen dat dc consulteerbaarheid én de "index-garantic" ecn grotc
rvaarborg bicden voor zorvcl de bcschcrming van uu' ltrivacy als yoor
het vlot tcr beschikking stcllcn van gcncalogischc informatie.
Door dc aard van onzc datahanken kunnen dc verplichtingen van dezc
privacy-wct nict stipt rvorden nagelcelU, maar bicden zii minstcns cen
o'en grotc bcveiliging, dic door dc rvct werd bcoogd.
Wat bctreft dc gegcvens dic u thuis op dc computcr hccft staan. stellcn cr
zich mi-jns iuzicns geen problenrctr zolang u dczc informatie voor u\v
pcrsoCItUjke-opzackingÈ vcrzantcl t.
U nroet er \vcl voor t-orget dat mcn uu. bcstandcrr nict kopiccí onr dczc
voor rvinstgevcnde doclcinden tc gcbruiken !
Bii het publicercn van uitgebreide recentc gcgevcns. is hct r,crstandig onr
alle iu levcn zijudc bctrokkencn hicn,an op dc hoogtc tc brcngen cn hulr
uffirukkclUk onr hur tocstemming, tc vragen.
Door op le sonlnrcn rvat rvcl cn niel mag. heb ik gcprobcerd orn dc vrecs dal

hccl lrat dclicatc gcgevcns ovcr

u

ergens rvordcn vcrzanrcld.

of

dc

bckonrnrernis dal u voortaarl gccn persoousg,cgcvcns rncer op u\\,collrputcr
kan vcrw'crken zondcr gccontrolccrd tc lvordcu. willcn vcnrrinderen.
Ik hoop dat ik u nrct dit artikcl voldoende irrgelicht hcb.
o0o
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ANTWERPSE IMMIGRANTEN VERTROKKEN
VANUIT ANTWERPEN IN HETJAAR
1905.

door Richard Deruy1er.

Tijdens de emigratiepcriode speeldc de haven van Antwerpen een grote rol.
Vooral met de komst van de RED STAR LINE. rvon deze stad veel aan
belang. Het rverd de haven waar dc lnccstc Belgen. die naar de vreelnde
trokken inscheepten, zowel Mamingen als Walen.
Eugène VENESOEN heeft door zijn minutieus rapport aan de genealogen
een grote dienst bewezen.

Na lret verschijnen van de 2 boeken- Emigranten naar Amerika I en
Belgische Emigranten naar Ameriko II 1903-1901. verschrjnt nu ook een
derde boek, Belgische Emigranten naar Ameriko 1905. Uit dit laatste dctl
werden door dc schrijver de Antrverpse emigranten uitgczocht. waarvarr
hierna het resultaat. Het nummer vóór de naam heeft voor de gcnealogcn
geen belang. daar het een reeksnunlmer van inschrijving is. De gegevcns
werden letterlijk uit de rapporten neergeschreven zoals z.ij door Venesocn
opgetekend werden.
ss

FINLAND naar NEW YORK op 7 januari 1905.

16638 POELMAN Angéline. 35 jaar, r,an An§verpen.
Begeeft zich naar Chicago (Illinois) bij haar cchtgenoot
BECQUEE Jan(zie nrs l0l7l en 15261). Dezewcrkterals
hulpmetser. Neemt 40 fr mee. Spreel't Vlaants.
jun van Antwerpen.

16652 BASTIN Maria. 26

Begeeft zich naar New York (Nerv York).29th Street nr 251
West. bij haar echtgenoot. VIDART Antoon. Deze uerkt er in een
hotel. Neemt 50 Fr. mee. Spreekt Frans.
ss LAKE MICHIGAN naar ST JOHN op 19 januari 1905.
16680 BACKHOVEN Edouard 33 jaar. van Borgerhout. Kleermalcer.

Begecfl zich naar Montreal (Quebec) met aanbeveling van Mr
TREAU dc COELI. Agent van de Canadese Regering.
Neemt 675 fr. rnee. Spreell Maams en Frans.

l2

l66112

CERRITS Gerard.

32 jaar. van Antuerpen. Tuinicr.

Bcgccft zich naarWinnipeg (Manitoba/Canad:r) mct aarrbo,cling van
de Canadcse Regering. Neemt 150
fr mcc. Sprcckt Vlaams cn Frans.
I6(rlt3 DOBBELAER Elodie. 35.jaar. Echtgenote van ur l6(ttl2.
l(1691 VAN DYCK Edmond. 22 jaar. van Merksem. Becnhouwcr.
Begceft zich naar Chicago (lllinois) bij zln broer. VAN DYCK
Frangois. Dczc rverkl er 2 jaar bii de spooru,cgen. Vcrdient $ 2 per dag.
Neenrt (r5 fr nrcc. Spreekl Vlaams.

Mr TREAU dc COELI, Agenl van

ss

FINLAND naar NEW YORK qr { fcbruari 1905.

l(rtl I I RASSART Jcromc- 23 jaar. r,an Antuerpcn. Beenhouuer.
Vcrgczclt ziju zuster. de cchtgcnotc VANDE PUTTE Gcorgcs (rrr
l6tll0) naar New York (Neu,York). Necmt l(X) fr nlee. Spreckt
Maams. Frans. een rveinig Duits en Engcls.
l(rtll2 LAMBRECHTS Henri. 27.iaar. van Antlverpen. Kok.
Kcert terug naar Nerv York (Neu' York) Kingstreet 107 (nr (r82(t).
Ncemt 200 fr nrec. Sprcckt Vlaanrs. Fruns. Duits cn Engcls.

§s

IUOUNT TEMPLE naar St. JOHN op 9 fehnrari 1905.

l(r82(r MEULDERS Albcrt. 2Íl jaar. r,an Antrvcrpen. Mechanicker.
Bcgccft zich naar Qucbcc lQuebec) met aanhvclingcn van
Mr. TREAU dc COELI. ageut van de Canadcsc Rcgcring. Necmt
100 fr mce. Spreckt Vlaanrs crr Frans.
l6tl27 SALSMANS Joscph. 29 jaar. ran Antrverpcn. Bedicndc.
Begeeft zich sanren met zdn broer. (nr l(r828) naar Thctíord Mincs
(Quebcc) bii GYSSELS. Dezc is er 2 jaar bediendc in een fabriek.
Necmt 4()0 fr mcc. Sprcekt Vlaams en Frans.
l6ll2tl SALSMANS Jean. 22 jaar. van Antlverpen. Bediendc.
Begecft zich nret z.iin broer. Joseph (nr I6tl27) rraar Thctlord Mincs

lQuebcc). Spreekt Vlaams en Frans.

l3
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MONTROSE naar St.JOHN op 2l februari 1905.

39 jaar. van fuitwerpen. Steenkappcr.
Begecfl z,ich naar Winnipeg (Manitoba/Canada) met
aanbevelingsbrieven van dhr TREAU dc COELI. agcnt voor de
Canadese Regering in Antrverpen. Ncernt 250 fr rnee. Spreekt Vlaams.

GILLf,S August,

ss

LAKE MICHIGAN naar St JOHN op 1{ maaÉ

1905.

17287 EYSKENS Henri.30 jaar. van Antucrpcn.
Dagloner.Begeeft zich naar Winnipcg (Manitobi/Canada)met
aanbevelingsbrievcn van dhr TREAU de COELI,
Regeringscommissaris van Canada te Antrverpen. Neeml 2() fr mce.
Spreekt Maams.
17327 PAIROUX Adolphc.23 jaar, van Hoboken. Metser.
Begeeft zich naar Winnipeg (Manitoba/Canada) bii VAN
BEYLEN An&é. Deze is er sinds nrei 1904 werkzaam als metser en
verdient $ -5 per dag. Neemt 100 fr mee. Spreekt Maams en Frans.
17328 CEULEMANS Frangois 25 jaar. van Hoboken. Metser.
Begeeft zich naar Winnipeg (Manitoba/Canada) bij VAN
BEYLEN Andre (zie nr 17327). Neemt 90 fr mee. Sprcckt Maams.
Wordt ven,olgd.

2ë?a/,lla,g«
Uit de reacties die r+i.i ontvingen op olze vraag over "Uw
Mening'. trok een onschuldige hand volgende nanren:
2O2 - J. DE BIE - Mortsel
Lidnr
10573 - Georges LATHOUWERS - Annverpen

08029 - Clurles VERHOFSTADT - Hemikscm
09477 - Chris ALEN - Kapellen
0E761 - Franciscus Hennans - Deurne.
Zij z.ullen inmiddels reeds de aankoopbott van 500 Fr. otttvangcn hebben.

l4

DRINGEND DEELGENOTEN GEVRAAGD M/V.

r
De Afdeling "Autrvcrpen" hccft ongevcer l0(X) ledcn. Vatr dic duizcnd
lcden ziju cr l5 dcelgcnoten. d.rv.z. l5 leden, die dcelnenten aan het bchcer
van dc afdcling. Dil is natuurliik vecl te weinig. Nomtaal z-oudcu u'c op het
dubbcl moetcn kuuncn rckeucn.
Wat is dc taak vall cell dcclgenoot'/
Hcel ecnvoudig. Itii bepaalt ntce het beleid van de r,ercniging.
Vraagl dit veel tijdl)
Dit hang af van uat nten wil presteren. Zo z,ijl cr declgcuoten. dic enkel de
vergaderingen bijwouen cn zo hun idceën. hun kritiek. hun kennis
nrecdelcn aan dc vergadcring en zodoende mee dc richting bepalen. u,aarin
dc vereniging zich ontrvikkclt. Het aautal vergaderingen nlag nlen op + tl
pcrjaar rekencn. Zlj hebben stecds plaats op ccn rveekavonci van 20 tot 22
u. en dit in het Centrunt te Mcrkscur.

Dan zijn er de declgenoten. die bovendieu mecrvcrken aan

zekerc

activiteiten. zoals dc vcrcniging vertegenrvoordrgen tijdens mauifestaties
die ingericht rvorden door onzc en/of andere verenigingen. Zo hebben u,ii
dit jaar rccds deelgcnonren aan o.a. hel Nationaal Congrcs van de V.V.F. .
ingericht door dc afdeling "Dcndermondc". aan ecn genealogische dag van
de heenrkundigc kring vau Heist o/d Berg. aan een gencalogische dag
ingcricht door de Nedcrlandsc Gcnealogisclte vereniging tc Amstelvcen
etv.. elv..

Al die activiteiten gebeuren natuurlijk op tolaal vriiwilligc basis. zodat nren
in feite zelf bcpaalt hoeveel lijd men aan dc werking vau de vereniging rvil
hsteden.
Daarom vragen

wil dringend. dat dicgenen- die enkele uren per .jaar aan

onze afdcling willcn bcstcden. zich mclden bij een van onz-e behecrders.
Wi-j wensen u bi-lvoorbaat van harte rvelkom in onze gczellige groep.

Engelbert Roels

Voorzitter
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Vanaf Dinsdag 13 Oktober l99t zullen dc rnicrofilms
die betrekking hebben op de steden en gemeenten van dc Provincie
Antu€rpen , beschikbaar zijn in het Rijkstrchief tc Antwcrpen. Door
Verstraetenplein 5 te 2018 Antscrpen.

Tel. en Fax : 03/236.73.00

E-mail : RIJKSARCHIEF-ANTWERPENíg}skvneI.be
Tijdens de overbrenging zijn de Rijksarchicvcll van Beveren en Anlr+'erpen.
elk een rveek voor het publiek gesloten.
Beveren I'an 2t Scptember tot 6 oklober 1998.
Antwerpen van 5 tot 9 Oktober 1998.

Begin September tot hct einde van het jaar rvorden
gcmcenten een aantal activiteiten gepland

in

vcrschillende

in het kadcr van het Tu,eede

van de Boerenkrijg. Een handige brochure ligt te Urvcr
in de lccszaal van de V.V.F. Merkscnt. Voor kaarten in
voon'erkoop zich wenden tot : WV- Kantoor Hcrentals. Grotc Markt 4l:
Eeurvfcest

beschikking

tclefoon 014/21.90.8E - openingsurcn weekdagen vau 9 tot l2 cn van 13.30
tot 16 uur. Weekend: van l0 tot l5 uur.

Begin

September verschijnt

Bij

Brcpols

te

Tumhoul

een

herdenkingsuitgarc "Voor Outcr cn Heerd' geschreven door Dr. Jan-M.
Goris. stadsarchiyaris Herentals. Dcze uitgave is verlucht met
eerder gereproduceerde illustraties.

talríkc nooit

In dc offrciële klappcrs van Zrvijndrecht zijn 2 registers niet opgegevcu.
nameldk regisler 6: Dopen 1707-1729 cn register 9: Dopcn l7lll-1795.
Huuelijkcn 1782-1795 cn Ov'crlijdcns

l(r

17112-1797.

VLAAMSE VERENIGING VOOR FATIIILIEKU NDE
AFDELING ANTWERPEN V.Z.W.
oOo

Voorzitter

Engclbert Roels

:

Speeltuinlaan 15,
2640 Mortsel

Tel: l\3/449.67 .52
E-nrail : Engelbertíalskvucl,be
Secretaris

Andre Eeckels
Antoou Wolfsstraat I-i/4

:

2900 Schoten

Tel: 03/658..30.01
Penningrneester:

fuchard Deru,1er
Vogelkersstraat {.

2l ttO Ekeren
Tel: 03/664.31.41
Bchecrders

:

Jef Hcndrickx

Ommcganckstraal .[.
20I tl Antwerpcn

Tel: 0.i/2.i.3.93.91
Georges Venooí
Priushoeveu,eg 65.

2180 Ekeren
Tel'. O31616.16.77
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Gebied van de afcleling
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