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Nieuwjaarsgroet!

Antwoorden.
Antwoord op vraag 006. Van Langenhove
Over deze familie is in Dendermonde, in het jaar 1900,
een boek verschenen "généalogie de la famille van
Langenhove, par Jean Broeckaert" (Imp. Aug. De
Schepper Philips).
De stamvader Arnout van Langenhove leefcle in 1478
en nog n 1493. Hij had twee zonen: Jan en Henricus
van Langenhove.
Hugo Lambrechts- Augustijns
Antwoord op vraag 007 Verresen.
Deze familienaam komt eveneens voor in Zoersel en
wordt ook geschreven als Verhesen en Veresen zie
parochieregister 2309 (WF -Merksem).
Antwoord op vraag 008 Volkaerts
Frieda Buysse-Huet (031219.08.68) heft een Joanna
Volkaerts als meter van Joanna De Her(d)t, maar weet
hiervan niet of deze geboren is ca 1735.

Alweer zijn we bij het begin van een nieuw werkjaar
aanbeland. Het feit dat u "De Antwerpse Genealoog"
ontvangt bewijst dat u uw lidmaatschap bij de Vlaamse

voor Familiekunde hebt vemieuwd,
bijgevolg onze vereniging en haar werking steunt.

Vereniging

Wij van onze kant hopen dat 2002 voor u

mooie

genealogische vondsten oplevert en oplossingen voor
mogelij ke genealogische knelpunten.

Ook dit jaar plannen wij verscheidene voordrachten,
lessenreeksen en uitstappen, voor elk wat wils!

Ook hopen wij u via ons gratis afdelingsblad allerlei
bijkomende informatie te verschaffen over wat er reilt
en zellt in onze regionale afdeling Antwerpen, in het
Nationaal Centrum voor Familiegeschiedenis en in de
diverse archieven van orze regio.

We danken u voor uw steun, uw belangstelling en uw
medewerking.

Georges Vervoort

Voorzitter regionale afdeling Antwerpen
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Maandelij kse genealogische
afdelingsbij eenkomst.
Deze avonden van de regíonale afdeling
Antwerpen hebben steeds plaats
op de derde woensdagavond van

de maand.
Vanaf 19 uur: raadpleging internet,
bibliotheek, microfilms,
parochieregisters,

kiezerslijsten, etv. De medewerkers
zullen u ondersteunen en begeleiden
indien u dit wenst.
Vanaf 19 uur 30 raadpleging van het
Fonds Régis. Dit Fonds van 1867 tot
1900 bevat inlichtingen
van personen die te Brussel en omgeving
in het huwelijk traden.
Yanaf 20 uur: raadpleging van Eureka en
Haza-Data.
Einde van de avond om22 uur 30.
Eerstvolgende avonden: 20 maart, 19
april, 15 mei.

Vraag 023 Osea.
Dirk Muyshondt (03/84 4.27 .22)
Dirk heeft een OSEA Muyshondt circa 1620 te Hingene
getrouwd met Barbara Parardae (Paridaes, Paredaens).
Heeft iemand van jullie deze voornaam al eens
tegengekomen bij zrjn familieonderzoek, is het
miscchien een aÍkorting, waar meer gegevens?
Vraag 024 Schut.
Peter De Baets Wie heeft of waar vindt men meer gevens over de
familiale achtergrond van de 17 eeuwse Antwerpese
schilder Cornelius Schut?
Vraag 025 Hendriclo<.
Cesar Huguaney

Zoek de ouders van:l-Joanens Hendriclor

Jansen

(Deckers) geboren rond 1685 en getrouwd rond 1706

(vermoedelijk Essen)

met :2-Willemijn

Jansen

Crinckels, geboren rond 1685. Z1j l:u;dden 6 kinderen
tussen 1707 en 1728 te Essen, waaronder Cornelia

deckers, geboren

op

03.03.1712

te

Essen.

Doopgetuigen waren Leonardus Jansen Hagenaers en
Margaretha Jansen Crinckels.

Lezen van documenten in oud

schrift.
Op 27 maart 2002 tussen 20 en 22 uur zullen de
leden geholpen worden met het lezen van teksten
in oud schrift. Maximum eén bladzijde.
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Vraag 018 Meskens.
Gerard Pottiez (03 / 658.82.20)
Zoekt meer gegevens over de ouders van Meskers
Andreas, " te Antwerpen (St. Jacob) op 14.09.1788. Zij
waren Mesken,s Gaspar en Govaerts Anna Maria.
Vraag 019 De Mol.
Gerard Pottiez (03/65 8. 82.20)
Zoekt gegevens over Bernardus De Mol en Poenjaert
(of Poiniaert) Maria zij zijn de ouders van Wilhelmus
Bern,ardus,"20.07 .l7 5 5 Antwerpen (St. Joris)

Vraag 020 Stuerffli.
Gerard Pottiez (03/65 8.82.20)
Zoekt gegevens over de ouders van Steurffli (Stuerfle Steurvele) Maria, " 11.03.1755 Antwerpen (St. Jacob).
Zlj waren Joannes Christophorus en Van Uylebroeck
Maria Anna
Vraag 021 Welles.
Gerard Pottiez (03 / 658.82.20)
Zoekt verdere gegevens over het paar Welles Reinerus

en

Corbesi Anna Maria

die op

25.06.1747

te

Antwerpen (St. Joris) huwden.
Vraag 022 Sargiant.
Gerard Pottiez (03 I 658.82.20)

Zoeld. verdere gegevens over het paar Sergiant
(Sergeant) Anthonis en D'Asses Petronella die
eveneens op 19.04.1750 te Antwerpen (St.Joris)
trouwden.
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Voordrachten.
De voordrachten worden steeds gehouden in het
Centru m voor Familiegeschiedenis, Van
Heybeeckstraat 3 te MerksenrAntwerpen om 20
uur.
De voordrachten zijn gratis voor VVF-leden.
Niet leden betalen € 2,50.
Reservering is wel noodzakelijkheid op
telefoonnumm er 03 .646.16.7 7 , daar het aantal
plaatsen beperkt is tot 32.
28 maart: 6íOctrooien en Stadspersoneel" door
meYrou\,Y Van der Velden.
Een andere bron voor genealogen om wat meer te
weten van onze voorouders in de 20tt eeuw.
14 mei: "Digitale Fotografie voor de
Genealogie" door de heer Alfred
Schallenberg, hoofd fotografi e R.U.C.A.
Antwerpen. Wij verwachten een reuze opkomst!
Reserveer dus tijdig uw plaats
op telefoonnummer 03.646.1 6.7 7 .
23 mei: "Vroeger was het anders" door de

heer D. De Boeck. In deze voordracht wordt een
overzicht gegeven van de ingrijpende evoluties
die zich voltrokken hebben door heen de voorbije
20tlt eeuw.
Vroeger stonden de mensen dichter bij elkaar en
het leven was niet zo "gehaast" en "gejaagd":
alles was op "mensenmaat"! Men had tijd voor
elkaar: liefen leed werd gedeeld!
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BOEKAANKONDIGING

Merksem, Hoogstraten en Minderhout? De molenaarslijst

Genealogisch fonds: *SPOREN" van je
voorouders

onderzoeken,

Dit fonds is reeds

1- "De windmolen van Merksem", HLA, in de Kijkuit,2T
jrg, rn. 108, dec. 1999.
2- RAA, OGA Loenhout, register 1183 Í" 158 rolvo.

aan

voor de windmolen van Rijkevorcel laat een te groot hiaat na
tussen 162l en 1697 (4) en we treffen de gezinnen, die we

zijn vijfstigste uitgave toe. Deze uitgave die

de naam GENEALOGISCHE SPROKKELS meekreeg bevat
allerlei informatie over minder gekende, dus ook minder
geconsulteerde bronnen. Zij zijn daarom niet minder interessant
voor de genealoog, integendeel zelfs.
Notariaten van Joannes Lambrechts (Schriek) en Joannes Van
Ostaeyen (Hoogstraten) woreden besproken.
Testamenten opgesteld door pastoor Abraham Mijs (pastoor Sint
Laurentiuskerk te Antwerpen.

Een bespreking van het overlijdensregister van het
Elisabethgasthuis te Antweryen (1 612

-17 9

Sint

6)

Een inventaris van de graf, en gedenkschriften in de provincie
Antwerpen,met aandacht voor het nog niet gepubliceerde
materiaal.

Een naamindex op het cijnsboek der broederschap van O.L.Vrouw Herentals 1428.

Een artikelenindex op het niet meer bestaande

tijdschrift De Schakel. Welke familienamen en

genealogisch
plaatsnamen

komen voor in de titels.

Een bespreking van notulen van de kerkfabriek (kerkraadkerkmeester van Sint Lambertus- Ekeren (181G1910)
Een aantal kleinere artikels dient als bindmiddel tussan de grote
brokken: Het Teutenonderzoek, Drukkers te Brugge en hun

bindingen met Antwerpen, Onderzoek

in de heerhjkheid

Thommen, het Korenmetersambacht enzovoort.
Kortom, een gevarieerd naslagwerkje met onvermoede informatie.
Auteurs: Hr.lgo Lambrechts-Augustijns; Georges Vervoort;
Georges Lathouwers en JanVanderhaeghe
Bestellen: Ca 100 bladzijden, losbladig (zoals alle andere uitgaven

in deze reeks)

niet aan in de

3- ibidem, P 123 f .
'oDe windmolen

4-

van Rijkevorsel", Jos Smits, jaarboek

Rijkevorsel 1997, blz. 59.
Hu go Lambrechts-Augustijns

Vraag 015 Van Merode.
Paul Van Merode (03/236-74.30)
Zoel<t de ouders van baljuw Willem van Merode o ca
1550 en overleden te Sint-Annaland tussen 05 en 13
september 1599. is hij misschien een afstammeling van
de adelijke tak met dezelfde naam?
Yraag 016 Schellens.
Frieda Buysse-Hue t (03/2 I 9.08.68)
Zoel<t de voorouders van Gommarus Schellens, gehuwd

te Vorst op 26.11.1652 met Anna lenaerts, " Vorst
11

.09. I 61 8 als dochter van Gabrielis en Anna Peskens.

Vraag 017 Van Sweevelt.
Frieda Buysse-Huet (03/2 I 9. 08. 68)
Zoekt de voorouders van Martina Van Sweevelt, o ca
1700, + Vorst 06.10.1780, komt vanWesterlo, gehuwd

vorst 09.11.1722 met Gregorius Schellens,
20.03. 1698, -r Vorst 04.03.1779.

4

parochieregisters van

Rijkevorsel.
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Vorst

Slechts € 6,00 + € l,5l port. Te bestellen op rek: 063-186384G
26 tnv Georges Vervoort, Prinshoeveweg 65, 2180 Antwerpen.

Vraagbaak

Vermelden: sporen 50.

Vragen.
OOK NOG PAS VERSCHENEN IN DEZE REEKS:
Vraag 014 Lemmens
Peeter Lemmens, molenaar te Merksem, en zijn huisvrouw
Adriana Crols stellen zich op 16.1.1688 borg voor hun
schoonvader en moeder Franchoys Lamschots (Lantschots),

molenaar van de windmolen van Hoogstraten, en zijn
huiswouw Anna Buyens. Peeter stelt daarvoor zijn deel in
"den hooghen acker", gelegen op de "Minderhout Acker"
aan het kapelletje, en ook zijn deel in de "Philipsens dries"
te Rijkevorsel ontrent de windmolen en "het loopken'
aldaar, voor borg aan de rentmeester van Hoogstraten. We
vinden Petrus Lemmens reeds als molenaar te Merksem in
1678 (1). In Minderhout huwde op 2.6.1671 een Adriana
Crols met Petrus Marcelis. Molenaar Frans Lancelots x
Anna Buyens hadden te Minderhout 2 kinderen, in 1660 en

in

1663. Mogen

we hier

Lancelots

en

Lantschots

Uit andere akten weten we dat
vroeger 'schoonvader' dikwijls als 'stiefvader' moest
gelijkstellen aan elkaar?

verstaan worden. Waarschijnlijk is Anna Buyens dan
weduwe geweest uit een vorig huwelijk met een 'Lemmens'

of

een 'Crols'. We kunnen 'Lemmens' niet zomaar
gelijkstellen met 'Marcelis' en is het mogelijk dat Adriana
Crols ook tweemaal huwde.
Als voorbeeld geven we nog de situatie in Loenhout waar op
.1.1546 sprake is van de erfgenamen van Adriaen
Marcelis de molenare, terwijl de titel van de notatie enkel
spreekt van de erfgenamen van Adriaens de molenare (2).
Op 9 juli 1545 staat in de titel van een overeenkomst 'Peeter
de molenare', terwijl hij in de tekst vermeld wordt als
'Peeter Claes Peeters' (3). Wie heeft zicht op de
gezinstoestanden van voornoemde molenaarsfamilie te
17
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07 Heraldiek voor beginners (32 blz.) Heruitgave 3,72€
47 Antwerpen: Klapper kerkelijke huwelijken Sint Willibrordus
4.30 €
1891 en 1893 t/m 1899 (58 blz.)
r,50 €
48 Schoten: volkstelling 1694 (20 blz.)
49 Antwerpen: parochieregister Sint Andries. Dopen 1784 l79l
12,50C
gezi n ssam ens telling (202 blz.)
9,50 €
5l Waaslandse geslachten (aa blz.)
52 Registratie burgerwapens. Brochure A5 ingebonden (32 blz.)
3.70 e
53 Heraldische kwartierstaten. Brochure A.5 ingebonden (32 blz)
3.70 C

Te bestellen zoals boven. Vcrgeet het

respectievelijk
bestelnummer niet!
Portkosten: Te1 het aantal bladzijden samen. Tot l4 b12.0,87 €;
van 15 tot 34b12.0,97 €; van 35 tot92b],2. 1,31 €; van 93 tot 134
blz 1,5 I €; van 135 tot 196 b12.2,06€;van197 tot 399 b12.2,48€,
vanaf 400 b12.3,75 €

Bezoek met genealogisch doel.
Op zaterdag 13 april brengen wij een bezoek

aan het

Nationaal Museum en Archief van Douane en
Acc ij nzen v .z.w . Kattendij kdok- Oostkaai 22 te
Anfwerpen(eilandje) Een andere bron om opzoekingen
te doen!

Bijeenkomst om 10 uur ter plaatse. Gelieve wel op
voorhand te verwittigen op telefoonnuÍnmer
03.646.16.77.

100 Jaar qeleden

.... Het Staatsblad of de

MONITEUR.
door Marc Van Acker

WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN

1.

Besfuur der registratie en der Domeinen
Afkondiging bevolen bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek

Erfloze nalatenschap van Theresia Fasbender
Alvoorens recht te doen aan de vraag van het bestuur
der registratie en der domeinen, strekkende de
inbezitstelling te bekomen der erÍlooze nalatenschap
van wijlen dame Joanna- Theresia Fasbender, weduwe
zonder kinderen van Cornelius Kees, in haar leven
winkelierster, overleden op 2l juli 1900, wettige
dochter gesproten uit het huwelijk van wijlen de
echtgenoten Petrus- Jopsephus Fasbender, kuiper, en
Marie- Elisabeth Van Hal, te Antwerpen, heeft de
rechtbank van eersten aanleg zítting houdende te
Antwerpen, bij vonnis van 23 November 1900,
voorafgaandelijk bevolen, drie maal en van drie tot
drie maanden, de bekendmaking te doen voorschreven
door artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek en de
artikelen 2 en 3 van het koninklijk tresluit van 16 juli
I 848.

Antwerpen, den l" December 1900
De bestuurder der registratie en domeinen

Het dossier bevat: de bevestiging van toelating tot
huwelijk door de abt Eugène Salon, pastoor van de St.
Michielkerk in Lille (29.09.1902), en een toelating
opgesteld door de dekenij van Kamerijk dat Philomena
Ghillio (Ghiglio) de kerkelijke toelating krijgt om in het
huwelijk te treden (02.10.1902).
Het wettelryk huwelijk heeft plaats te Brussel op 4
oktober 1902 (akte 1677) en het kerkelijk huwelijk
wordt voltrokken in de Miniemenkerk.
Geen eenvoudige bedoening om als rondreizende
circusartisten in het huwelijk te treden.
Dossier 264611902
Het dossierblad bevat uiteraard weinig gegevens.
Joseph Simon geboren 1885 en Augustina Ruchaux
beiden woonachtig in Waver. Het wettelijk en kerkelijk
huwelijk heeft plaats op 16 december 1902 in Waver.
Een adreskaartje van de pastoor-deken uit Waver
vertelt ons meer. Hij vernoemt beide namen en voegt er
onmiddellijk aan toe dat zij willen en moeten trouwen.
De jongen is 17 jaar en 8 maanden en de toekomstige
18. Wat doen? vraagt hij zich af. Indien er nog 4
maanden wordt gewacht (toelating om als jongen te
huwen) is het kind geboren. Het jonge meisje is
verkoopster en zal zich schamen om voor het publiek te
verschijnen. Het is dus nodig om zo vlug mogelijk
vrijstelling te krijgen volgens het koninklijk besluit.
Schijnbaar zijn geen verdere moeilijkheden gerezen en
zijn beiden gehuwd.

wordt vervolgd

E. Noël
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Gustave werd evangelisch gedoopt (Luthers) in
Stockholm (Zweden)

En

Philomena @!g!!g, circusartiste, geboren in
Ancone (Italië) op 2l oklober 1866 dochter van Joseph
en Jeanne Yigo. Zlj is katholiek gedoopt in Ancona op
23 oktober 1866, doet haar eerste communie in Amiens
Beiden werden in Brussel ingeschreven op 30 en 3l juli
1902 in het vreemdelingenregister, komende van

Tourcoin.
Beiden kennen elkaar reeds twee jaar. Her circus waar
zrj te werk zijn gesteld noemt vermoedelijk "circus
Fleisch".
In augustus 1902 verbiijvenze in Lille (Frankrijk). Op
15 september schrijft hij naar sociëteit dat al de nodige
papieren zijn overgrmaakt en vraagt om binnen de 14
dagen te kunnen huwen, gezien het circus waar hij
verblijft dan vertrekt naar Bordeaux. Later zullen zij
van de circusdirecteur geen toelating krijgen om zich
naar Brussel te verplaatsen.
Op 24 september 1902 schift Gustave aan de caritatieve
instelling dat de huwelijksplechtigheid zou plaats
kunnen hebben op zaterdag 4 oktober, ofeventueel op I
oktober. Er moet rekening gehouden worden dat op 7
oktober het circusgezelschap naar Bordeaux uitwijkt,
om daarna verder voorstellingen te doen in Nantes. In
de voetnota vermeldt hij dat zij met de eerste trein 's
morgens aankomen in Brussel. De brief is geschreven
op speciaal briefpapier met als hoofding "Herr und Frau

Schumann", afgebeeld

zljn twee foto's met

als

ondertitel "Dresseur & Schulreiter" en "Schulreiterin"
vermoedelijk de afbeeldingen van zijn ouders.

WETTELI.IKE BEKENDMAKINGEN
Woensdag 20 maart 1901,

N"
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Algemene lijst der beoefenaars welke toestemming hebben om hun
" kunst" uit te oefenen, onder de toepassing van de geneeskundige
conventies.

Provincie Antwerpen
VERHOEVEN, doctor geneeskunde, Arendonck
DE ROISSART, doctor geneeskunde, Arendonck
SWAELEN, R, vroedvrouw, Arendonck

GOVAERTS, E, doctor geneeskunde, Baerle- Hertog
GOMMERS, E, doctor geneeskunde, Baerle- Hertog
BULLENS, J.-L, doctor geneeskunde, Beirendrecht
GOYARTS, J., doctor geneeskunde, Calmpthout

COMMAERTS, C, doctor geneeskunde, Calmpthout
GRAULS, M- S, vroedvrouw, Calmpthout
HOPSTAK EN, veearts, Calmpthout

YER BERTBRUGGEN, J.- E, doctor geneeskunde, Capellen
DUFRAING, C., doctor geneeskunde, Capellen
WOUTERS, J., doctor geneeskunde, Esschen

VERZWYFELEN, J., doctor geneeskunde, Esschen
AERTS, M.-J, vroedvrouw, Esschen
VAN GERVEN, veearts, Esschen
BONGAERTS, J., doctor geneeskunde, Hoogstraeten

STRYCKERS, A., cloctor geneeskunde, Hoogstraeten
RONCHESNE, C., doctor geneeskunde, Hoogstraeten
FRA,NSSEN, A, veearts, Hoogstraeten

HANSEN, A., vroedvrouw, Hoogstraeten
VAN BEYLEN, L., echtg. Van Den Heuvel, vtoedvrouw,
Loenhout

DE BIE, C., doctor geneeskunde, Meir
VAN SETBRS, G., vroedvrouw, Meir
VRINTS, J., doctor geneeskunde, Merxplas
VAN DEN BOSCH, E., doctor geneeskunde, Santvliet

DBLVILLE, L., vroedvrouw, Santvliet
26

2.

VAN EYNDE, H.,doctor geneeskunde, Stabroeck

Schellebelle in de Statiestraat. Virginie kwam terug uit
de Verenigde Staten als weduwe van Francois Van
Heupeq hij is geboren in Turnhout op 30 januari 1869.
Het huwelijk werd voltrokken in Cleveland (Ohio) op
10 juni 1890. Maar er staat geen datum noch plaats

MOREELS, L., veearts, Stabroek

BRIL, L.,

veearts, Stabroek

DECKERS, F., doctor geneeskunde, Wuustwezel

100 Jaar seleden

waar Frangois overleden is.
Zoals steeds werd grondig onderzoek gedaan of de man
wel degelijk dood is. De pastoor-deken V. Adams uit

...... DE MONITEUR of

HET STAATSBLAD

2.

Turnhout werd ingeschakeld, en antwoord op een
schrijven van de voorzitter van de sociëteit waarin het
volgende staat. Frangois Van Heupen heeft Turnhout
verlaten in het jaar 1885 om zich te vestigen in
Cleveland. Het Huwelijk wordt bevestigd. De ouders
wonen in Schellebelle. Zijn broer Charles is voor 8 jaar

Ook ongevallen ( bvb ongevallen in en rond de haven)
komen in ruime mate aan bod in onze Moniteur.
Meestal worden de datum, de slachtoffers, de aard van
het ongeval, de omstandigheden van de ontploffing, de
gevolgen en de veronderstelde oorzaken in ruime mate
behandeld. Het zijn uiteraard geen ongevallen van het
lopende jaaq maar meestal van het voorbije jaar, in
deze uit hetjaar 1899.

eveneens naar Cleveland vertrokken. De pastoor-deken

wijst op het volgende: indien Frangois overleden is in
Cleveland, zou zrln broer zeker zljn ouders hebben
verwittigd. (d.d. 02.08. 1902)
Onder "verscheidene opmerkingen" staat te lezen: heeft
haar man verlaten, er zijn twee kinderen. Opzoekingen
via het Consulaat van Louisville hebben geen vruchten

STOOMTUIGBN _ ONGEVALLEN IN
1899 VOORGEKOMEN

afgeworpen. Dossier geklasseerd zonder gevolg.
Dossier 2553/1902
Een merkwaardig dossier over circusmensen.
Volgende personen schrijven zich in bij de caritatieve

Staatsblad Zaterd,ag 9 juni 1900, N" 160,b12.2625
Datum van het ongeluk : 9 Maart i,899

Aard en ligging van het gesticht waar het stoomtuig stond
Zeepziederij, Bleekerijstraat, nr.24 te Antwerpen
Namen der eigenaars van het stoomtuig : Van den Haselkamp
in 1896 Namen der vervaardigers van het stoomtuig: Onbekende
stoomtuigmaker, ketel voor 1884 gemaakt, door de heeren Mahy
broeders, te Gent, hersteld.
Datum der inwerkstelling: 1896

:

instelling St. JeanFrangois-Régis

in Brussel in juli

1902 als kandidaat trouwers.

Gustave Adolphe Schumann, circusartist nt.
paardendresseur, geboren in Gölitz (Pruissen) op 21 juli
1873 zoon van de circusdirecteur Gotthold Guillaum
Daniel en Catherine Margartha Elisabeth Gries, beiden
wonende in Braunsschweig (Duitsland). De zoon
25

Doch een verschrikkelijk drama heeft plaats

in

St.

ALIASNAMEN VI
Hugo Lambrechts -Augustrjrs

Gi11is.

Op 29 juni begelren beide jonge mensen zich naar de
stad om hun huwelijksklederen af te halen. De
volgende week zouden zij in het huwelijk treden. Tegen
half twee 's morgens komen zij terug en bevinden zich
voor het huis van de geliefde. Op het moment dat het
jonge meisje de deur wil openen, trek de man een
revolver uit zijn zak en schiet een kogel door het hoofd
van zijn verloofde. Hij denkt haar gedood te hebben en
schiet zich zelf een kogel door de hersenen en valt op
het lichaam van zijn geliefde.

De buren worden gewekt door de schoten en
verwittigen de politie, die de beide slachtoffers
afvoeren naar het hospitaal.

Wat is op de terugweg tussen Jean en

Hortense

gebeurt?

Drie weken later (17.07.1902) meldt de "Journale

de

Bruxelles" dat beiden nog in leven zijn en het ho spitaal
St. Pierre kunnen verlaten. Zij werden opgewacht door
de politie, voorgeleid bij de onderzoeksrechter en
opgesloten in de gevangenis van St. Gillis. Het
huwelijksdossier werd niet afgesloten.
Dossier 2538/1902
Af en toe duiken er dossiers op waar slechts de naam
van de toekomstige bruid of alleen van de bruidegom
voorkomt. Een "X" is de enige identifikatie. Weet men
nog niet met wie eigenlijk gaat huwen.
Zo werd Virgine Sanders ingeschreven als toekomstige
bruid, geboren in Chicago (Amerika) op 10 juli 1873
wonende in Laken. ZIj is de dochter van Felix en
Thérèse Adile Verschooren die een herberg uitbaten in
24

RAA, OGA Schoten, schepenregister

fl

55

92 v?

30.1.1566 Brabantse stijl: Jan de Coninck verkoopt aan
Katlijne van Hulshout x -l- Geerdt Dielis Janss diemen heet
cleermaker een rente van 5 guldens op een stede 1/2 B
genoemd "tvoordeken" bij de Horst.

fl91{?
20.12.1 56'/ : Jacop Ghijsels Ghijsbrechtssone wrjlen diemen
heet Oesens, en Jan de Greve Bertelssone als H.

Geestmeesters van Schoten, Jan Wagemans diemen heet
Lenaerts, over een erfmangeling met Melchior Schets.
101 v? (15de regel onderaan), ook fll02 v? (2de regel):
1.3.1566: Jan de Custere diemen heet Callen.

fl

RAA, OGA Schoten,

schepenregister

70bis

f/45

Í2,

10.9.1736 -Peeter Jacobs diemen noemt brouwer.

RAA, OGA Wilrijk, onderzoeken van de schout Melchior
Christoffels
21.1.1616
Jan Delien alias Ladthauwer out ontrent 46 jaeren, verclaert
des geleden naerde reductie der stadt van Antwerpen, hij is
geweest met sijnen vaeder opt hoff genaemt den Hontsnest
alwaer Peeter Slotmans oick was woonende ...

SAA, GF 56, register J.A. van Luy,telaer
f?46: Broghel: 2 gulden jaerlijckx verschijnende Jacobi, die
tegenwoirdich geldende is Peter Ariens alias
Roockaft inden Valck, woonende bij Boschbrieven,

nu

ende uut onderpanden daer bij vermelt ende heeft
daer affbetaelt sJaer verschenen Jacobi 1597.

f?52: Zon:3 gulden jaerlijcx verschijnende Lichtmisse, die nu

verdien, na U nogmaals hartelijk en beleefd voor alles
bedankt te hebbe noem ik m1j U onderdanig dienaar
get. J.v.d Meijden

Doren, 1599.
f?56: Tongelre: d'erfgenaemen Jan Hanricx genaempt Oeyen,

Marten vande Kloot, anno 1676, scab. 4,19 r. (register der
goedenissen van de laetbancke van sijne Eerw. den Hre
Prelaet van Tongerloo in sijne Laetbancke onder Noderwijck
1663-1669, met nog akten over 161l-76, l684-85)

Dossier 217611902
Het eerste dossier draagt het nummer 1784/1901 en
werd niet afgesloten omdat.....
Pantilis Fasillis geboren op 28 december 1870 in
Kraudiou (Griekenland) meldt zich om via de sociëteit
Regis om een huwelijk aan te gaan met Maria Doms
geboren in Molenbeek in 1880. Een gevoelig punt voor
het caritatieve instelling is het feit dat er een katholiek
huwelijk tot stand komt. Pantelis Fasillis is niet
katholiek. Het nodige voorbereidingen worden
getroffen om een Rooms katholiek huwelijk, een eerste
voorwaarde is gedoopt te zr1n. Hier schijnen weinig of
geen moeilijkheden gerczeÍ. Een afgevaardigde van het
bisdom Mechelen verklaaÍ dat Pantilis Fassilis werd
gedoopt de 13 oktober in de kerk van de paters in het
bljztJn van meer dan tien getuigen. Tevens verklaard de
afgevaardigde dat hij de volgende dag zijn eerste
communie heeft gedaan, na zich voldoende te hebben
voorbereid.
Het kerkelijk huwelijk werd ingezegend in de kerk van
Sint Joannes Baptiste in Molenbeek op 5 juli 1902. In
het dossier steek eveneens een "faire pare" dat zeer
uitzonderlijk is.
Dossier 212511902
In juni 1902 worden de nodige papieren verzameld om
tot een huwelijk over te gaan door Jean Vander Biest
geboren in St. Joost ten Noode op 20 maarÍ 1882 en
Hortense Thaels geboren in St. Gillis op 10 augustus

10
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presentelijck geldende is Frans Pieters alias
Vranclo<vader, Ínaer wordt betaelt door Gevart van

1582.
f?58: Woensel: Corsten Willemss, alias Doorkens, 1599.

Abdijarchief Tongerlo, sectie IV, register 194
23.9.1516: memorie tegen die wethouderen ende stadt van
Herentals:
20: Comelis de Feyter alias Spapen

anno 1532: memorie vanwegen der stadt van Herentals
de prelaet van

gedaegde inde Raede van Brabant tegen
Tongerloo:
Gorijs Gheerts alias Casus, zeeldreyer

Willem vande Perre alias de regte, doof ende oudt xc
jaeren
Monasticon Belge, Deel

IV

Provincie Brabant, Tweede

Volume, 1968
Parkabdij, blz. 803: Henri van Overbeke, alias de Wespelaer,
geprofest rond 1349, priester in 1351, pastoor van Sint-PieterRode in 1358.

Toponymie van Noorderwijk,

dr. J. Helsen, Normna

Geographica Flandrica, StandaardBoekhandel, Brussel I 944,

blz.120:
Egidius dictus Cloet, anno 1362, Taxandria Turnhout,

V[I,

106

1881.

vragen en ik ook niet daarom schrijf ik Udeze brief
anders als ik bij U mijn papier kwam hale vandaag had
ik het ook kunne doen maar ik schaam mij nooit of
nimmer had ik zoo iets gedaan, ik heb altijd goed
gewerkt voor mijn brood, maar mijn jonge man hij
moet een eenvoudig hoedje hebbe en een jas en een
paar laarze wij zulle ons best doen om U alles eerlijk
weer terug te gere wij zijn jong en sterk en nu wij werk
krijgen zullen wij ook werke, U zal zien daÍ U geen
ondankbare of onnutte menschen hebbe geholpe ook ik
heb geen Laarze om te trauwe ik moet ook nu op
klompe gaan maar dat alles is niets voor die korte tijd
zljnwij getrauwd dan krijge het ik werk jufÍiauw in de
Wetstraat of Dame heeft daar voor gezorgd, geachte
Eerwaarde Pastoor wil U ons al het U beliefd helpe
want heusch mijn jonge man heeft bijna geen kleere
meer want ik moet mij schame met zoo een jas en hoed
als hrj naar zljn Pastoor gaat en hij leert nog wel voor
bouffeur (.....) maar alles zal beter worde ik zal mijn
uiterste best doen en ik heb steeds goede moed ook
Heer Pastoor moete wij 4 vreemde mannen nemen om
te trauwe aan het stadhuis want wij hebbe of kenne hier
niemand en die moet ik natuurlijk eenig geld geve en ik
heb heusch niet meer als 1 en half frank, want 7 frank
heb ik uit mijn dienst gehad daar voor heb ik 5 van
kamerhuur aan betaald en wat voor halfe frank
steenkole gekocht, ik hoop geachte Éber pastoor dat U
en niet kwaad om zal weze dat ik U dit heb gevraagd
want heusch ik weet haast ander geen raad ik zal mij
wel behelpe met trauwe maar mijn jonge man heeft
eenige goed noodig en ik wilde dan gaarne een bassin
en strijkijzer koopen daarmee k met wasschen ook geld
22

GENEALOGISCHE ETYMOLOGIE
Hu go Lambrechts- Augustij ns

We maken hier een klein etymologisch onderzoek van
enkele genealogische woorden. Het loont de moeite de
familiekundige hoofdstukken in het boek van Baft
Mesotten te lezen
Latijn Crieks ltaliaans Spaans

Frans Engels

vader
moeder

pater pappos padre padre père father
matcr mètèr madre madre mère mothe r

mctcr

mater

Duits
Vater

Mutter

mamma

madrina madrina maraine godn'rother Patin
Taufpatin

parraine godfather

peteÍ

kind

puer
infans

child

pais

fanciullo

Pate

Kind

enfant

De Latijnse 'pater' is niet alleen de verwekker van een
kind, maar ook het hoofd van het huis.
Het werd ook gebruikt voor 'stichter, bewerker,
oorsprong'. Zo is de eretitel 'pater patriae' de stichter
of de vader des vaderlands.
Het Latijnse woord 'mamma' wijst doorgaans op
'moederborst'. In de rnedische taal kennen we het
radiologisch onderzoek van de borstklier als een
'mammografie'.
Meter heeft twee betekenissen: de lengtemaat laten we
hier buiten beschouwing, w€ onderzoeken enkel het
begrip als doop-meter. Het is ook afgeleid van het
Latijnse 'mater'. Het is de vrouw die bij de doop of het
vormsel van een kind borg staat voor dit kind. De peter
en de meter worden ook 'doopborgen' of 'doopheffers'

ll

genoemd. Zij zien toe dat de gedoopte
als een christenmens zal leven.

in de toekornst

Een steenkind is een foetus die door langzaam
vochtverlies gemummificeerd en verkalkt is.
Een drempelkind is een kind dat voor het huwelijk van
de ouders verwekÍ is.
Een natuurlijk kind is een kind dat buiten de echt is
geboren.

Een huikkind, ook mantelkind genoemd, is een kind dat
gewettigd wordt door een opvolgend huwelijk. Bij zo'n

huwelijk bracht de vrouw vroeger die kinderen mee

onder de huik of de mantel, tijdens

de

huwelijkssluiting.
Een aprilkind is een veranderlijk, wispelturig kind.

Het Spaanse woord esposa betekent zowel 'vrouw' als
'handboei'. Het Japanse woord voor 'echtgenote' is
hetzelfde als het woord voor 'baas'. In Turkije is er een
gezegde: "Noem de beer 'oom' tot u over de brug
bent."

Bron: "Binnenkijken

in

woorden, Etymologische

verkenningen", Bart Mesotten,
Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 1997,
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blz. 4l-

Ten zeerste dank ik U hartelijk en beleefd van al de
moeite eÍ zorg die U en de overige heere voor ons
hebbe bewezen, want ik weet wel Eerwaarde Heer
pastoor dat er heel veel moeite mij is gespaard gegaan
en nog gaat, maar nu zulle wij dan toch Maandag kunne
trouwe als ik nu hede Vrijdag de papiere naar het
stadhuis brengt, nu Heer Pastoor ik hoop dat wij
Maandag kunnen trouwe want mijn a.s.man lijdt nu
veel armoe, zorg heeft hij niet, nu als ik getrauwd ben
kan ik uit werken gaan en tevens voor mijn man zoÍge
dat zijn kleere schoon en heel blijve want alles is nu

verwaarloosd, Eerwaarde Heer pastoor, door
tusschenkomst van de juffrouw uit de Riche Claire
heeft een dame voor mij gezorgd dat als ik getrauwd
ben ik ook dadelijk werk krijg. geachte Pastoor Ítt zon

ik U nog zoo gaame iets vrage hoewel ik haast niet
durft en ik het nooit of nimmer hebt gedaan, maar
Mijnheer ik moet haast, ik heb nu een kamer gehuurd,
gemeubeleerd (want U weet hoe arm wrj nu zijn en
mijn jonge man verdiend maar 2 frank per week) nu
heeft de juffrauw van de Riche Claire 11 frank voor mij
betaald en ik 5, dus mijn kamer huur is nu voor een
maand betaald ook heb ik eenig noodige huisstukke zoo
als bade, vorke en lepels gekrege, maar nu zou ik U
gaame maar beleefd wille vrage, ik beloof het U en zal
hetlangzaam terug geve, wil U mij als U het eenigzins
kan en beliefd mij nog van een kleinigheid geve, mooi
behoeve wij met trauwe niet te zijn als het maar wat
knap is mijn kleere Mijnheer Pastoor gaan nog een
beetje een lange mantel dekt alles en een hoed heb ik
gekrege maar goede Pastoor het is meest voor mijn a.s.
man, dat ik het vraagt want hij ook durft U niet te

2t

Zes personen trouwen buiten de regio Brussel. Slechts
in drie gevallen weten we dat er verhuisd werd. In één

geval kon het huwelijk niet door gaan daar een van
beiden nog niet gescheiden was. Een viertal dossiers
vermelden enkel "zonder gevolg. En in twee dossiers is
éen van beiden overleden voor de trouwdatum.
Onder de eerste categorie van de verdwenen personen,
zljn er enkele die werkelijk niets hadden, d.w.z. geen
meubelen om een huisgezin te stichten en bezaten
slechts de kleren die ze aan hadden. Ook eén van de
redenen wanneer de kandidaten verdwenen zonder een
teken na te laten.

Enkele voorbeelden uit de dossiers van het Fonds
Regis 1902
dossier 1896/3113
de kandidaat trouwers:
Max Ferdinand Höfer, coifÍèur, rue de Ruysbroeck 8,
Bruxelles, geboren in Herzberg in de Harz (Hannover)
op 5 mei 1876 zoon van Berthe Guillemine Höfer
gehuwd met Ludwig Rechter.
Jeanne Marie Hermine van der Meijde4 servante,
geboren in Den Haag §L) op 8 juni 1871 dochter van
Dirk, overleden in Den Haag op l0 oktober 1817 en
Adriana Jeanne Marie de Jong .(gehuwd in Den Haag

in 1857)
Zij was protestante

en werd gedoopt in Den IIaag op l0
april 1892 in de kerk St. Theresia.
-Een schrijven aan de Societeit van Bruscelle .......
Eerwaarde Heer Pastoor!
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Boel in Borgerhout
Gilbert De Lille

Vele van onze beginnende genealogen bijten

zich

krampachtig vast aan de gegevens uit de Burgerlijke Stand

en de Parochieregisters. Andere bronnen, die

soÍns

waardevolle informatie geven over hun familie worden nog
al eens vergeten.
Op dit ogenblik werken twee vrijwilligers in het Rijksarchief
te Antwerpen aan het up-to-date stellen van het hedendaags
gemeentearchief, voornamelijk worden de stukken van dit

archief die zich in het oude gemeentearchieven bevinden,
gecatalogiseerd en wordt het geheel volgens de bestaande
norrnen gearchiveerd. Hierna volgt een voorbeeldje van wat
aan interessants men zoal kan tegenkomen. Uit het

hedendaags gemeentearchief Deurne,Borgerhout
(momenteel in bewerking) volgt onderstaand verhaal
(Rubriek Politie en gerecht - Processen Verbaal van allerlei

misdaden-j.I)(-1822).
Op 23 april 1820 omstreeks 22u. ontstaat er in de herberg
"Christophe" in de sectie C nr.3 en 4 te Borgerhout een erg
dispuut. De eigenaar van de drankgelegenheid, Jan Weijns
en verschillende andere inwoners van de gemeente doen
beroep op Peter Gijsels, de burgemeester en officier van de
politie, om tussenbeide te komen. Naar alle
waarschijnlijkheid werd een ijlbode naar de burgemeester
gezonden, telefoon of internet waren nog niet uitgevonden.
Zes pompiers uit Antwerpen, Frederik Van Hesse, korporaal;
Van Leuven, Schillemans, Keskens en nog twee andere,
hebben in de herberg hun sabels getrokken en hebben er
bijna alte glazen, de borden en zelfs de petroleumlamp in
gruizelementen geslagen. Alle klanten hebben zij dan de
zaak uitgejaagd. De toonbank werd met hun wapens
doorkerfd en zelfs de mooie jurk van de prompte dochter
van de herbergier werd door hun zwaaiende sabels

l3

beschadigd. Of hadden onze helden iets anders in

het

gedacht?

Er vielen echter verschillende gekwetsten bij dit dispuut:
* Lamberl Pierré, in dienst als ober in de herberg wordt door
een sabelstoot aan het linker oog gekwetst.
* Henri Pierré, leerling-timmeÍïnan, wonende te Borgerhout

C

nr.71, en broer van de eerstgenoemde heeft
verwondingen aan het hoofd, de schouder en aan de linker
wijsvinger opgelopen door 2 sabehouwen.

sectie

* Henri Boeij, milicien met verlof, te

Borgerhout

verblijvende sectie C nr.322, wordt ernstig aan de rechter bil
gekwetst, lichaamsdeel dat een diepe wonde vertoont
x Peter, Van Looij dagloner , wonende te Antwerpen nabij

de kerk van St.Willebrordus, 5' wijk, is gekwetst

aan

verschillende vingers
Vele andere klanten hebben ijlings de vlucht genomen, maar

bU aankomst van de ordemacht ztjn lan Weijns, zijn

echtgenote, Frans André Horemans een kleermaker rnet
adres Sectie C nr.l0, Corneel Van Gingelen beenhouwer in
dezelfde gemeente sectie C 323, Charles Vercammen die
tuinier is op sectie C nr.205, Peter Exsteen op stap met zijn
baas Corneel Van Gingelen, en de heren Passchale Pierré,
een kleermaker en Peter Hoefnagels schilder, alle drie in
Borgerhout woonachtig nog aanwezig om voluit geluigenis
af te leggen van de wandaden van de Antwerpse spuitgasten.
De heren boelmakers hebben uiteraard niet staan wachten op
de komst van de pakkemannen en hebben bij hun vlucht
twee sabels, twee sjako's en enkele epauletten in de "brand"
gelaten.

Chirurgijn en vroedmeester H. Van Montfort wordt bij
sommige gekwetsten geroepen en in het dossier vinden wij
dan ook de verklaring van deze man van de geneeskunst
terug met vermelding van de wonden die hrj heeft
aangetroffen bij de slachtoffers.

Eén dossier aangaande een huwelijk tussen Israëlieten.
Het tweede bundel dossiers van 142 op een totaal yan
2000 dossiers (dossiers nrs. 2000 tot 4000) is niet
afgehandeld of zonder gevolg. De oorzaken zrjn
velerlei. Uit de samenstelling van een dossier blijkt:
wanneer uiteindelijk de kandidaat trou\ /ens, na in de
meeste gevallen de nodige informatie gegeven en
papieren bijeen gebracht te hebben, niets meer van zich
laten horen. Op dit moment werd door de sociëteit
getmcht contact op nemen met het paar. De regio is
groot en gaat van Brussel, over Anderlecht,
Schaarbeek, St. Gi[[is, Molenbeek en vele anderen. 46
o/o yan deze personen zijn niet terug te vinden op de
opgegeven adressen en zljn verdwenen zonder enig
spoor na te laten. Zelfs in de bevolkingsregisters
werden ze niet teruggevonden. Zij woonden in
achterbuurten zonder stoel, tafel of bed. Op de
voorzijde van het dossierblad staat vermeld "pas
De vraag blijft
trouvè............. 1902-1903".
onbeantwoord of het paar misschien elders is getrouwd.
22 % van de dossiers worden heropend na 1904.
Waaronder b.v. de man is tijdelijk opgesloten geweest
in de gevangenis van Verviers. Door ziekte en andere
diverse redenen.
In 16 % wordt de relatie verbroken. Enkele
voorbeelden: 2 mensen voelden zich te jong om te
trouwen, anderen wegens een geloofsconflict katholiekprotestant, of de man moest zrjn dienstplicht nog
vemrllen. Twee relatie vallen uiteen door voortdurende
ruzies.

In bijna 12 oÀ kom|. hij of zij met een andere persoon
om te huwen.

t4

r9

HerLri Boeij, soldaat bij het veertigste f compagnie
met verlof z1jnde,Z2jaar oud, wordt een steekwonde in

Bij

Fonds Regis
Fr. Haverals

De werkgroep "Fonds Regis" voert nog
honderden namen in.

Wij

rechterbil met een lengte van anderhalve duim, verzorgd.
Pierré, verblijvende bij zijn moeder, wordt een
wonde op het linker voorste en boven gedeelte van het
parietal ter lengte van twee duimen, verbonden. Verder
"werd eene pleijstre solutie verseld met contusie op het
bovenste buijten gedeelte van de linker schouder".
Buiten deze verwondingen werd ook aan het tweede lid en
het binnenste gedeelte van de eerste vinger van de rechter
hand, vezorging verstrekt.
Bij Johannes Gummarus Teurfs, dagloner van 23 jaar,
verblijvende brj zijn ouders sectie C 337, werd een "simpele
wonde" van twee duimen lang tussen de duim en de voorste
vinger van zijn rechter hand verbonden.
Vermits het Pro Justitia aan de procureur des Konings, de
arondissementscommissaris en aan de bevelhebber van de
pompiers te Antwerpen werd overgemaakt, kunnen wij
redelijkerwijs aannemen dat de "snoodaards" wel zullen
opgepakt zrjn en hun straf gekregen.

Bij Henri

dagelijks

hebben nog 13 jaar dossiers

af te werken. Bij het behandelen van de dossiers
worden bepaalde elementen vastgesteld bij de
kandidaat trouwers. Zo waren, er o.a. in de periode
rond 1870, tijdens de Frans-Duitse oorlog vele Fransen
die de Belgische grens overstaken en zich in het
Brusselse vestigden om daar een huwelijk trachtte af te
sluiten.

Na de eeuwwisseling 1899-1900 stellen wij vast dat een
groot aantal dossiers in fwee verscheidene
klassementen werden opgedeeld. Een klein bundel en
enkele dikkere bundels. Dit waren de ontbrekende
dossiers bij oplopende nummering.
Een sociaal verschijnsel?
Er is een vluchtig onderzoek gedaan naar de oorzaak
van deze aparte bundels of "Litiges". In de eerste plaats
heb ik een steekproef gedaan dit wilzeggen 39 dossiers
op 1400 (dossiers nrs. I tot 1400) die bij nader toezicht
het volgende opleverden. De man en vrouw waren wel
voor de wet getrouwd doch niet voor de kerk.
De caritatieve instelling droeg in de eerste plaats het
label katholiek in haar vaardel. Uit de bijbehorende
nota's bhjkt dat een van beiden, of beiden protestants
waren. De instelling trachtte zo mogelijk de kandidaat
trouwers te overhalen om een katholieke verbintenis
aan te gaan, niet altijd met succes. Indien er
voorkinderen waren werd getracht te beloven deze
katholieke op te voeden.

l8

en
de

Een voorval uit het dagelijkse leven , opgetekend in een
politieverslag, leert ons soms heel wat meer dan de droge
data. Veel verandert er niet onder de zon, alleen hebben de
tegenwoordige pompiers geen sabels meer. Dat
hele geruststelling.

l5
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Wat is er zoal te beleven dat weekend

Erfgoedweekend 20 en 21 april 2002
Thema : Yerzamelen, verzamelingen,
verzamelaars
Zaterdag 20 april van 14 tot L7 uur
Zondag 2l april van 10 tot 17 uur

-

een rondgang achter de schermen van het centrum,
geeft een algemeen beeld wat het centrum zoalte
bieden heeft. Een ploeg van deskundige
medewerkers geeft tijdens deze rondgang meer

uitleg over onze " verzamelingen"
een permanente tentoonstelling wordt geopend
welke u laat kennismaken met een (( verzameling »
documenten die u zult moeten gebruiken bij het
opstellen van een stamboom en/of het samenstellen
van een familiegeschiedenis
" Schatten in het Centrum". Onze meest
waardevolle stukken worden tentoongesteld.
Thematentoonstelling : uit een rijke
privéverzameling bidprentj es en ex- librissen wordt
een selectie gepresenteerd.
Thematentoonstelling. Hoe kan er een
familiearchief uitzien ? Een familiearchief hoeft
niet noodzakehjk te bestaan uit dooumenten, maar
ook erfsfukken, emotionele sfukken, foto's en
dergelijke kunnen er deel van uitmaken
.

-

Het Nationaal Centrum voor
Familiegeschiedenis nodigt uit:

De erfgoedcel Antwerpen organiseert haar tweede
uitgave van het Erfgoedweekend met als thema
"verzamelen, verzamelingen, verzamelaars" een thema
dat ons «op het lijf geschreven>> is !HetNationaal
WF Centrum is in feite één grote verzameling :
bidprentj es, overlij densberichten, krantenknipsels,
familiegeschiedenissen, kwartierstaten, genealogische
en heemkundige naslagwerken, kiezerslij sten,
parochieregisters, databanken, enzovoort. . .
:

.

Ter gelegenheid van dit evenement opent het Nationaal
Centrum voor Familiegeschiedenis haar deuren voor
een breed publiek.
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-

Echte opzoekingen kunnen tijdens dat weekend niet
gebeuren, gezien het groot aantal bezoekers dat
verwacht wordt. Het Nationaal Centrum voor
Familiegeschiedenis is gelegen in de Van
Heybeeckstraat 3,2 I 70 MerkserrAntwerpen
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