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Voorwoord

Beste genealoog,
Op 20 en 21 mei was het dan eindelijk zover. Na maanden van zware
voorbereidingen was ons 41ste Nationaal Congres een feit. Als
voorzitter van onze afdeling denk ik dit evenement een succes te
mogen noemen. Vele leden trotseerden het gure weer om een bezoek
te brengen aan Fort IV met daarbij onze vele standen alsook om de
interessante lezingen te volgen.
In de eerste plaats wil ik bij deze al onze vrijwilligers van harte
bedanken voor hun medewerking. Dankzij hen kon dit congres in
onze regio plaatsvinden. Om geen mensen te vergeten zal ik hen niet
allemaal bij naam noemen, maar zij weten ongetwijfeld hoe groot
mijn dankbaarheid is voor hun inzet.
Mijn dank gaat verder ook uit naar alle standhouders die dankzij het
origineel aankleden van hun stand en het meebrengen van
interessante publicaties ervoor hebben gezorgd dat uw trip naar
Mortsel zeker niet voor niets was.
Tenslotte wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om de zin van
zo’n congres te verduidelijken en een oproep te plaatsen naar de
toekomst toe. Naar onze mening mag een evenement als dit er zeker
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niet alleen zijn om “eigen” afdelingen bij elkaar te brengen. Deze
dagen moeten volgens ons dienen om nieuwe
samenwerkingen aan te gaan tussen diverse verenigingen. Tenslotte
hebben wij allemaal hetzelfde doel, met name het bewaren van ons
verleden of we nu genealoog, heem- of geschiedkundige zijn.
Daarom wil ik als voorzitter van de Regionale Afdeling Antwerpen
een oproep plaatsen naar alle geïnteresseerden die een eventuele
samenwerking wel zien zitten. Neem gerust contact met ons op en
samen kunnen we misschien nieuwe projecten opstarten.
Het is niet omdat het congres nu achter de rug is dat onze afdeling op
zijn lauweren zal rusten. Integendeel, steeds vaker zullen wij te zien
zijn op beurzen en manifestaties en ook zal er getracht worden om u
jaarlijks een groter evenement in onze eigen regio aan te bieden.
Verder kan ik u bij deze als primeur melden dat wij naar de toekomst
toe erg nauw zullen gaan samenwerken met het nieuwe Stadsarchief
en daar ook regelmatig zullen terug te vinden zijn. Maar hierover
allicht later veel meer.
Natuurlijk staan wij nog steeds open voor al uw suggesties en
blijven uw artikels en genealogische gegevens en documenten nog
van harte welkom.
Ik wens u veel leesgenot en hoop u gauw ergens te mogen
begroeten.

De Souter Jimmy
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Fonds Regis.

François Haverals.
Société Charitable de Saint-Jean-François Régis Etablie
pour le marriage civil et religieux des pauvres et la
legitimation de leurs enfants naturels.
Dossier 1883/1601 Onder valse naam
Dossier 1601 uit 1883 van deze Brusselse instelling zal wel zoiets als
een doorsneegeval geweest zijn, maar het heeft toch iets speciaals.
Het begint heel gewoon. Anne Marie Devolder wil trouwen met
François.
Spijtig, er is een probleem. Marie, zoals ze genoemd wordt, is nog
gehuwd met Louis.
Het Fonds Régis is er om haar te helpen een weg te zoeken naar een
oplossing. In 1883 staan zij voor haar klaar.
Volgens een uittreksel uit de huwelijksakten zijn op 12 juli 1877 in
Luik gehuwd:
Pierre Louis Nuyts, dagloner, geboren in Brussel op 3 augustus 1850,
wonende in Luik, zoon van Egide Nuyts, wonende in Brussel, en van
Elisabeth Dehauwere, overleden en: Anne Marie Devolder,
dienstmeisje, geboren in Turnhout op 12 maart 1851, wonende in
Luik, dochter van Jean Baptiste Devolder, wonende in Turnhout, en
van Jacobine Van Akkeroeken, overleden.
Het huwelijk heeft niet lang standgehouden.
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De echtgenoot heeft het huis verlaten op 25 januari 1879. Mevrouw
dient klacht in bij de politie in Schaarbeek en ’s anderendaags, op 29
januari, wordt hij teruggebracht. Erg naar zijn zin zal het niet
geweest zijn, want 3 dagen later is hij opnieuw vertrokken.
We komen meer te weten door een brief die begint met Meester
Cornelis, 20 april 1879.
Louis Nuyts schrijft naar zijn vrouw, maar niet rechtstreeks. De tekst
begint met Beminde Vader, zijn schoonvader. Hij vraagt hem in het
nederlands of hij de brief aan zijn dochter wil bezorgen.
Het vervolg is in het Frans en opent met Chère Femme.
Hij meldt haar dat hij verblijft in Nederlands Indië. Alles was of is
goed: de reis, het weer en godzijdank ook zijn gezondheid. Tot daar
het positieve nieuws, want in de volgende zinnen verwijt hij zijn
vrouw dat ze genoeg met haar hoofd heeft gespeeld door hem uit te
schelden voor luiaard en hem af te wijzen. Hij heeft het huis verlaten
omdat hij vindt dat hij gedurende 7 jaar slecht werd behandeld.
Zijn groot verdriet nu blijken zijn kleine Jean en de kleine Alfred te
zijn. Hij hoopt op de goddelijke voorzienigheid om naar zijn land te
kunnen terugkeren, want nu voelt hij zich als een banneling. Hij
probeert het te verduidelijken door te stellen dat om in Indië als
soldaat te dienen, men zijn vader en moeder moet vermoord hebben.
Hij heeft 2 wensen aan zijn vrouw: 1° in een melodramatische zin
smeekt hij haar geen andere man te nemen, 2° niet aan te geven bij
politie dat hij onder een valse naam leeft. Zijn Chère Femme wordt
uitgenodigd om de 3 maanden te schrijven als zij wil weten of hij
nog leeft. Voor God en alle Heiligen zweert hij haar te zullen
antwoorden.
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Met de brief stuurt hij zijn portret en een stuk haar, in de hoop dat
ook zij hem een souvenir wil overmaken, evenals van zijn kleine
Jean.
Besloten wordt met hartelijke kussen aan zijn laatste liefdes en laat
haar weten dat hij zich tot zijn groot verdriet niet op zijn plaats voelt.
Votre mari pour la vie.
(ondertekend met) Louis N …
Adresse: Rowie Joseph, fusilier Europ. N° 95187 – tot Willem I –
Nederlands Indië
Tja, Marie zal die brief wil enkele keren moeten lezen hebben. Haar
man is bij een vreemd leger, zit aan de andere kant van de aardbol, is
er dik tegen zijn goesting en hij heet anders.
Nog een brief van hem is opgesteld in Banjoe Biroe, 21 januari 1880.
Louis Nuyts laat zijn Chère Femme weten dat hij het er moeilijk mee
heeft dat zij hem geschreven heeft dat zij wil scheiden. Zijn
toestemming krijgt ze niet, maar hij kan haar niet verbieden samen te
zijn met een andere man. Nogal prozaïsch vervolgt hij cynisch:
Omdat zij niet van hout is, zou hij het niet vreemd vinden dat de
tuinier iets in haar hof zou geplant hebben. Toch kan hij ook galant
uit de hoek komen, want hij wenst haar evenveel voorspoed als zij
hem ongeluk wenste.
Als zijn Chère Femme echter nog 6 maanden wil wachten met
trouwen, zou hij, met dank aan God, getuige kunnen zijn bij haar
huwelijk. Terloops opgemerkt: stemt hij dan toch toe?
Zijn terugkeer zou hij te danken hebben aan het feit dat hij een
heldendaad heeft verricht door zijn compagniebevelhebber gered te
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hebben uit de handen van opstandelingen. Voila, is hij nu die luiaard
waarvoor zij hem altijd heeft bekritiseerd? Hij heeft 200 francs opzij
gezet voor zijn zoon, en werkt zoals hij altijd heeft gedaan. Schrik
heeft hij niet, maar als hij terugkeert, is het naar Parijs, want Brussel
is vervloekt voor hem.
De brief besluit met kussen, ook voor de kleine Jean.
Je reste encore toujours votre mari pour la vie.
Louis Nuyts Devolder.
Adresse: Rowie Joseph, algm stamb. N° 9518, 1ste kompagnie, 7de
bataljon, te Banjoe Biroe, Java.
Une réponse tout de suite s’il vous plait.
Uittreks l uit de geboorteakten van Schaarbeek – afgeleverd zonder
zegel, pro deo.
In 1882 op 27 oktober, is verschenen Marie Marchal, echtgenote
Brandelaer, vroedvrouw, aanwezig bij de bevalling, die ons een kind
heeft vertoond van het vrouwelijk geslacht, geboren op 24 oktober
laatstleden, om 4 uur in de namiddag, in de woning van haar ouders,
van Pierre Louis Nuyts, 32 jaar oud, dagloner, geboren in Brussel, en
van zijn echtgenote Anne Marie Devolder, 31 jaar oud, zonder
beroep, geboren in Turnhout, aan welk kind zij heeft verklaard
volgens de wens van de ouders de voornamen te geven van Léocadie
Louise.
Brussel, 16 augustus 1883.
Het Gezantschap van Nederland in Brussel moet met spijt de
belanghebbenden berichten dat de militair van het Koloniaal leger
van Nederland Joseph Rowie, zoon van Jean Rowie en van Dorothée
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Boyen, geboren in Overhespen op 3 augustus 1854, is overleden in
Batoe Ilig, Samalanga, op 3 augustus 1880. De overledene heeft geen
erfstukken nagelaten in Indië.
Van slecht nieuws gesproken.
En in 1882 is zijn dochter geboren! Die volgens de wens van de
ouders Léocadie Louise is genoemd!
Nog een opmerking bij dit bericht. Dit kort briefje, zonder
vermelding van bestemmeling, steekt in het dossier van het Fonds.
Maar, … lees even verder.
Einde van 1883 stapt Anne Marie Devolder naar het Fonds Régis
omdat zij, genoteerd als huisvrouw, wil huwen met François Van
Steenwinckel, grondwerker, geboren in Kampenhout op 2 mei 1851,
zoon van Jean Baptiste Van Steenwinckel, overleden in Kampenhout
op 12 oktober 1865, en van Anna Catharina Winnepenninck.
Bij de aantekeningen staan 2 kinderen: Marie Nuyts, geboren in
1880, en Louise Nuyts, geboren in 1882.
Om te kunnen hertrouwen, is een echtscheidings- of overlijdensakte
nodig. Dat heeft ze niet. Zij verklaart dat zij 4 maanden tevoren een
brief heeft ontvangen van de consul van Nederland in Brussel met
het bericht van overlijden van haar man. Eilaas, zegt zij, de kinderen
hebben die brief verscheurd!
Het Fonds schrijft op 16 december 1883:
Aan de Heer Kanselier.
In 1880 is Pierre Louis Nuyts in dienst getreden van het Indisch
leger. Anne Marie Devolder heeft ons gezegd dat zij ongeveer 4
maanden geleden een brief heeft ontvangen van de Consul van
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Holland in Brussel haar meldende de dood van haar man. De
kinderen, zegt zij, hebben deze brief per ongeluk verscheurd. Kan u
ons laten weten wanneer en waar deze man, Nuyts of Rowie, is
overleden?
De brief wordt teruggestuurd met onderaan bijgeschreven:
De naam Nuyts is onbekend op Het Gezantschap van Nederland in
Brussel.
De burgemeester van Overhespen meldt op 26 december 1883 dat
Joseph Rowie is geboren in Overhespen op 10 juli 1852, als zoon van
Jean Rowie en van Dorothée Boyen. Deze Joseph Rowie oefent het
beroep uit van landelijk brievenbesteller en woont in Neerwinden,
kanton Landen. Wij vinden geen geboorteakte van de genaamde
Joseph Rowie in de registers van de Burgerlijke Stand in 1854.
De secretaris van Neerwinden deelt namens de burgemeester op 14
maart 1984 mee:
1° Joseph Rowie heeft geen broer geboren in 1854
2° zijn ouders zijn nog in leven en wonen in deze gemeente
3° voornoemde Joseph Rowie herinnert zich niet Pierre Louis Nuyts
gekend te hebben
Joseph Rowie van deze gemeente is soldaat geweest in het 1ste
Linieregiment, 3de bataljon, 2de compagnie.
Vanuit ’s Gravenhage komt op 5 juni 1884 het bericht
a- dat nopen P.L. Neijts niet anders kan worden verklaard dan dat hij
blijkens de uit Indië ontvangen mutatielijsten op de laatste december
1883 nog deel uitmaakte van het leger en dat hij bij het Departement
van Oorlog in Batavia vóór of op 22 april 1884 omtrent hem geen
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bericht van overlijden was ingekomen
b- dat de fuselier J. Rowie op 1 augustus 1880, vóór Batoe Ilig,
Samalangen, is gesneuveld
P.L. Neijts kant gecontacteerd worden via: Algemeen Stamb N°
9241, naar Nederlands Indië vertrokken 18 januari 1879 per
stoomschip Conrad – Batavia.
De Referendaris,
Chef van het Bureau Militaire Zaken bij het Departement van
Koloniën.
Lichtpunt: de situatie van Joseph Rowie wordt bevestigd.
Minpunt: er is verwarring tussen een Neijts en onze Nuyts, beiden
P.L.
Het Gezantschap van Nederland in Brussel laat weten op 30 oktober
1884
dat rechtzettingen in de registers van de Burgerlijke Stand in
Nederlands Indië door de belanghebbenden rechtstreeks moeten
aangevraagd worden aan de Raad van Justitie in Batavia, met
bijvoeging van de nodige stukken.
Men voegt er nog een verduidelijking aan toe. Het is weinig
waarschijnlijk dat de kameraden van Nuyts alias Rowie, die gediend
hebben in dezelfde periode, nog deel uitmaken van het leger, en het
is meer hier dat men getuigen zal moeten zoeken om aan te tonen dat
Nuyts dienst heeft genomen onder de naam Rowie.
De Minister van Nederland.
Bewijs van onvermogen, afgeleverd Schaarbeek, 27 december 1884.
Anne Marie Devolder, echtgenote Nuyts, zonder beroep, wonende in
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Schaarbeek, is behoeftig.
Afgeleverd aan betrokkene om gratis de nodige papieren te bekomen
om een huwelijk af te sluiten.
Gemeentebestuur Schaarbeek, 3 februari 1885.
Pierre Louis Nuyts, dagloner, echtgenoot Anne Marie Devolder,
geboren in Brussel op 3 augustus 1850.
De burgemeester bevestigt dat voornoemde, ingeschreven in deze
gemeente sedert 17 december 1878, komende van Sint-Joost-tenNode, werd vermeld op het gezinsformulier van de algemeen
Volkstelling van 31 december 1880 als zich bevindende in Rotla
Radja, Atjeh, Nederlands Indië.
Voor de burgemeester,
de afgevaardigde schepen.
Er is een begeleidende nota d.d. 6 februari 1885 bij dit attest, door de
bediende van de Burgerlijke Stand.
Ik heb enige moeite gekend om het document te verkrijgen met de
melding van afwezigheid, omdat de overledene nog steeds
voorkwam in de registers als wonende in de gemeente. Ik heb
gezocht in de formulieren van de volkstelling van 1880 en daarin
stond hij vermeld als afwezig. Op voorlegging van die verklaring
besliste de schepen bijgevoegd stuk te ondertekenen.
De documenten zijn verzameld, verklaringen opgevraagd,
bijkomende inlichtingen ingewonnen. Het wordt tijd voor de finale.
Een akte van bekendheid, opgemaakt op 27 januari 1885 door Emile
Delwart, vrederechter van het kanton Sint-Joost-ten-Node, vermeldt
dat Anne Marie Devolder, dagloonster, wonende in Schaarbeek,
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gehuwd met Pierre Louis Nuyts, is verschenen om verklaringen af te
leggen over haar wedervaren met mijnheer.
In februari 1879 heeft haar echtgenoot haar verlaten om te dienen in
het Nederlands Indisch Leger. Omdat hij gehuwd was, heeft hij zich
laten aanwerven onder de valse naam van Joseph Rowie. Volgens
een brief van de Vertegenwoordiging van Nederland in Brussel is
Joseph Rowie overleden in Batoe Ilig op 3 augustus 1880.
Er wordt bevestigd dat er overeenstemming in persoon is tussen de
echtgenoot van de vrouw van Pierre Louis Nuyts, geboren in Brussel
op 3 augustus 1850, zoon van Egide Nuyts en van Elisabeth
Dehauwere, echtgenoten, en voornoemde Joseph Rowie, zogezegde
zoon van Jean Rowie en van Dorothée Boyen, geboren in
Overhespen op 3 augustus 1854.
Getuigen bevestigen dat de genaamde Joseph Rowie wel degelijk de
echtgenoot was van de verklaarster, dat zij bericht hebben ontvangen
van zijn overlijden door een soldaat van het Indisch leger, die
vandaag nog in dienst is in dat leger, welke soldaat de kozijn is van
de overledene, en gezien heeft dat voornoemde Pierre Louis Nuyts,
aangewezen onder de naam Joseph Rowie, getroffen werd door een
kogel in het hoofd, toen hij naast hem stond.
Om via gerechtelijke weg rechtzetting te verkrijgen, heeft de
aanvraagster deze akte nodig, waarin de werkelijkheid en de
volledige juistheid van de feiten zijn uiteengezet. Bijgevolg verzoekt
zij de verklaring te ontvangen van 7 getuigen.
Zij ondertekent met Marie Devolder.
De getuigen hebben de juistheid van alle voormelde feiten voor waar
en echt verklaard en in het bijzonder dat zij weten dat Pierre Louis
11

April- juni 2006

Antwerpse Genealoog

Nuyts overleden is in Batoe Ilig, Samalanga, op 3 augustus 1880 en
dat hij in zijn akte van overlijden per vergissing vermeld staat als
zijnde Joseph Rowie.
Treden op als getuigen:
1° Egide Nuyts, gepensioneerde van het ziekengesticht, wonende in
Brussel, vader van de overledene
2° Marie Elisabeth Nuyts, vrouw van Jean Pluys, handelaarster,
wonende in Sint-Gillis, zijn zuster
3° Marie Tinel, linnenmeisje, wonende in Brussel, zijn nicht
4° Henri Tinel, tekenaar, wonende in Brussel, zijn kozijn
5° Elisabeth Verbessem, dagloonster, wonende in Schaarbeek
6° Anne Catherine Hesbeen, weduwe Henri Verbessem, huisvrouw,
wonende in Schaarbeek
7° Jean B. Seghers, behanger, wonende in Brussel, kozijn van de
overledene
Allen ondertekenen, behalve de weduwe Verbessem die heeft
verklaard niet te kunnen ondertekenen.
Geregistreerd door de Ontvanger, Brussel, 28 januari 1885 – gratis.
Anne Marie Devolder heeft wat ze moet hebben.
De weg naar haar tweede huwelijk ligt open.
Het burgerlijk huwelijk in Schaarbeek en het kerkelijke in de SintServaasparochie van Schaarbeek, hadden waarschijnlijk plaats op 20
juni 1885.
Het Fonds Régis heeft gedaan wat hun opdracht was.
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Afsluitend:
- in het huwelijksdossier van het Fonds Régis is geen sprake meer
van Louis’ kleine Jean
–

wie of wat hij bedoelde met de kleine Alfred geraakt nietgeklaard

–

de oudste dochter Maria zou de naam Nuyts behouden

–

de jongste dochter Louise heeft waarschijnlijk een naams
verandering gekregen

–

Pierre Louis Nuyts moet heel erg moedeloos geweest zijn toen hij
zich in februari 1879 liet inlijven in het KNIL, het Koninklijk
Nederlands-Indisch Leger. Hij kwam terecht in het sultanaat
Aceh, of Atjeh, dat een jarenlange bittere oorlog uitvocht met de
Nederlanders. Een mens kan betere keuzes maken.

Dit is een anekdote van de vele dossiers die het Fons Regis
rijk is.
Het is te raadplegen in het centrum VVF Van Heybeekstraat
3 Merksen gedurende de opeings uren .
De index bevind zich in het rechtse draairek onder de no 1617-18 en 19 is ook te consulteren op de computer in CAD en
is te koop aangeboden op cd -rom(index 1867-1905 no B87
prijs 15,00 € niet leden 25,00 € )
Voor meer uitleg kijk eens op de website van het centrum
http://users.pandora.be/vvfmerksem/
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DE SLAG DER ZILVEREN HELMen

Hugo Lambrechts-Augustijns
Mijn grootvader heeft als soldaat bij het 7de Linieregiment tijdens de
Eerste Wereldoorlog de Slag van Halen, ook genoemd de Slag der
Zilveren Helmen, meegemaakt. Hij vertelde me dat hij verdekt
opgesteld lag achter een gevallen paard, maar hij heeft nooit iets
willen meedelen over de details van zijn schietpartij. Eén van de
hoefijzers van het paard was los geraakt en hij heeft dit meegenomen
als talisman. Na de oorlog liet hij er een tekst in graveren:
“gedenkenis van de slag van Haelen 14 augustus 1914”. Dit artefact
van de Eerste Wereldoorlog bevindt zich nu in mijn familie
souvenierkast.
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Ik kan mijn grootvader niet meer naar de chronologie van die
oorlogsdagen vragen, maar onze geschiedenisboeken vertellen ons
dat de slag plaats vond op 12 augustus en dat het een activiteit van
één dag was. Ik moet aannemen dat mijn grootvader geen drie dagen
in Halen is gebleven en pas op 14 augustus het hoefijzer heeft
bemachtigd. Dan klopt zijn tactische opstelling achter het paard niet
helemaal. We moeten dus voorzichtig zijn met de informatie die de
bronnen of voorwerpen ons willen vertellen.
De slag der Zilveren Helmen is een belangrijke gebeurtenis in onze
Vaderlandse Geschiedenis. Het leger van von Kluck, dat in Wezel de
Maas is overgestoken, en richting Brussel oprukt, wordt in Halen
opgehouden. Daar leveren de Belgische vierde infanteriebrigade en
een cavaleriedivisie, onder leiding van generaal de Witte, slag tegen
twee Duitse Uhlanendivisies onder bevel van generaal van der
Marwitz. Onze strijdkrachten behaalden daar de enige overwinning
op de Duitse legers in de Wereldoorlog zonder de hulp van de
geallieerden. Omdat de Uhlanen toen als de beste cavaleristen
beschouwd werden, kwam de morele slag bij de Duitsers hard
aan[1]. Het was tevens de laatste grote cavalerieaanval in WestEuropa die nog met de blanke sabel werd uitgevochten. Indien het
Belgische leger die slag had verloren dan moesten onze
strijdkrachten meteen beginnen met een grote terugtocht en zou ons
land reeds in 1914 gecapituleerd hebben. In dat geval hadden de
Duitsers al in augustus kunnen doorstoten tot aan de Noordzee. De
Fransen hadden aan hun grens een identieke waterlinie als deze van
de IJzer kunnen oprichten.
Het hoefijzer van mijn grootvader heeft dus een grote symbolische
waarde.
We vermelden nog dat de Limburgse priester-dichter August
Cuppens (°Beringen 22.5.1862 – Loksbergen 9.5.1924) in 1914 een
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gelegenheidsgedicht “De Slag der Zilveren Helmen” heeft
geschreven. De dagboeken van Virginie Loveling uit 1914-1918 “In
oorlogsnood” geeft zeer goed de sfeer weer die toen onder onze
bevolking heerste.
In Halen werd in 1960 een mooi museum “Slag der Zilveren
Helmen” open gesteld. Daar kun je de verzameling van de helmen
der Duitse Uhlanen en andere voorwerpen uit dezelfde periode
bewonderen.
We hebben meer zilveren helmen dan gulden sporen bewaard en het
zal geen toeval zijn dat dit restanten zijn van twee overwinningen op
een vijandelijke cavalerie.
[1] Veerle

Deknopper, De Altaïsche volkeren. Bij de Sjeldjoeken
vormden de Uhlanen de beste brigade bij het leger. Het Duitse leger
zou hun tactieken overgenomen hebben. Uluh Bey was het hoofd
van de Uhlanen.
Bericht van het stadsarchief Antwerpen
Wanneer opent het FelixArchief?
Er zijn opsplitising gemaakt tussen de opening van het FelixArchief en het
Sint-Felixpakhuis. Het Sint-Felixpakhuis, met name de binnenstraat,
kelders en commerciële ruimtes zal openen met een groot
openingsfeest op 18 19augustus 2006. De daaropvolgende dagen
blijft de binnenstraat en de tentoonstelling over het SInt-Felixpakhuis
vrij toegankelijk voor iedereen, ook voor de bezoekers van de Tall
Ship Race die in 2006 eindigt in de Antwerpse haven. De opening
van de nieuwe leeszaal van het FelixArchief is gepland bij het begin
van het oktober 2006. Zo zijn ze zeker u zonder problemen te kunnen
ontvangen in de nieuwe leeszaal en de wachttijden voor door u
aangevraagde documenten zoveel mogelijk te beperken
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NIEUW ! ! !
Genealogische gegevens op basis van de militielijsten
van Zwijndrecht 1815-1869 !
Wij zijn zeer verheugd u een tot op heden nog niet uitgegeven bron
te kunnen aanbieden. Het betreft inlichtingen, over de miliciens van
Zwijndrecht, die drie belangrijke periodes van onze geschiedenis
bestrijken, n.l. de Franse tijd, de Hollandse periode en de periode van
het jonge België.
Zo komt u te weten waar en wanneer ze geboren zijn (het verste
geboortejaar is 1780), hun beroep, hun ouders met hun beroep, het
jaar van Lichting, hun lotnummer. Ook de reden van vrijstelling, of
het resultaat van een medisch onderzoek. Voor velen is ook de
legerafdeling aangeduid waarin ze zijn ingelijfd. Liet een op
geroepene zich vervangen, dan noteerde men nauwkeurig heel wat
gegevens over de vervanger met naam, herkomst en in welke
afdeling van het leger hij dienst nam. Vanaf de Lichting 1823 krijgt u
de volledige persoonsbeschrijving en vanaf Lichting 1841 komt u te
weten of de milicien wel of niet kon lezen, schrijven of cijferen.
Dit werk van circa 250 bladzijden, bewerkt door
Mevr. Dora Kennivé
wordt u aangeboden voor de prijs van 15,00 euro.
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Uitgaven
Regionale VVF Afdeling Antwerpen
Volkstelling boekvorm
BVT 01

Berchem1693-1796 / Edegem1693/ Wilrijk 1796

9,00 €

BVT 02

Boechout 1672 t/m1754 / Borsbeek1693-1796/ Mortsel
1709 t/m 1808 / Vremde 1796

10,00 €

BVT 03

Borgerhout - Deurne1693 / Borgerhout 1796 Merksem
- Dam 1796

7,00 €

BVT 04

Ekeren 1796 / Lillo-Oosterweel 1796 / Berendrecht
1796

BVT 05

Wuustwezel 1698 - 1815 / Loenhout 1816

9,00 €

BVT 06

Ranst 1796 / Emblem 1756 / Wijnegem1796

7,00 €

BVT 07

Aartselaar 1796

7,00 €

BVT 08

's-Gravenwezel 1796

6,00 €

BVT 09

Waarloos 1796

6,00 €

BVT 10

Schelle 1795

6,00 €

BVT 11

Baarle-Hertog 1693-1797 / Turnhout 1754-1796

19,00 €

BVT 12

Oevel 1693 - 1709 - 1754/ Olen 1796 Herenhout 1796 /
Noorderwijk 1830

10,00 €

BVT 13

Bouwel 1796 / Halle(Kempen)1796 / Westmalle 1796/
Zoersel 1796

7,00 €

BVT 14

Zandhoven 1796 -1880 -1890

BVT 15

Zoerle-Parwijs 1693-1754 /
Tongerlo 1709 -1796 / Westerloo 1796

8,00 €

BVT 16

Keerbergen 1796

9,00 €

BVT 17

Niel 1795

7,00 €

10,00 €

10,00 €
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Broechem 1809

7,00 €

Bewerkte burgelijksestand in boekvorm
BBS-01 Hoevenen Huwelijken en afkondigingen 1866-1906
Nieuwe uitgave

9,00€

Bewerkte parochieregisters in boekvorm
PR 01-03

Borgerhout O.L ter Sneeuw Huwelijken 1836 - 1967
Vol I-II-III

PR 04

Ekeren St Lambertus 1792 - 1820

22,00 €
21,00

Boeken
B 01

Vademecum Latijns - Nederlands

3,50 €

B 02

Afkortingen Oud schrift

5,00 €

B 03

Stamboek Vlaanderen II

2,50 €

B 05

Emigranten naar Amerika

25,00 €

B 06

Gazette van Detroit 2001-2004

30,00 €

B-07

Afkortingen Latijnse taal

B-08

Latijns woordenboek (uitgebreid voor genealoog)

15,00 €

B-09

Beroepen ( Lat, Ned, Fr reeks- index

20,00 €

B-10

Persoonnamen ( Lat, Ned, Fr reeks- index

20,00 €

B 11

Genealogische gegevens van de militielijsten van
Zwijndrecht 1833-1869
Nieuwe uitgave

15,00 €

5,00 €

Kwartierstaat
KW 01 Kwartierstaat 7 generaties

8,00 €
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CD -roms
Cd 01

Genealogisch repertorium Ekeren 17de-18de eeuw
Fons Wouters

15,00 €

Cd 02

Archief heerlijkheid Ekeren Renteboeken 1520-1556 vol I

15,00 €

Cd 03

Archief heerlijkheid Ekeren Renteboeken 1625-bis vol II
Nieuwe uitgave

15,00 €

Cd 04

Archief heerlijkheid Ekeren Renteboeken 1669-bis vol III
Nieuwe uitgave

15,00 €

Alle beschikbare uitgaven van VVF Reg. Afd. Antwerpen vzw zijn verkrijgbaar na
voorafbetaling. Stort het bedrag op bankrekening 751-2017029-51 van VVF
Regionale Afdeling Antwerpen (Vanuit het buitenland: IBAN 75-751201702951 BIC AXABBE22). Tel er wel de verzendingskosten bij, die u u zelf kan
berekenen op basis van de totale kost van uw bestelling :

Totaalbestelling-Verzendingskosten
Tot 2,50 €
Van 2,51 € tot 5,00 €
Van 5,01 € tot 8,00 €
Van 8,01 € tot 10,00 €
Van 10,01 € tot 12,50€
Van 12,51 € tot 25,00€

1,50 € Boven de 25,00 euro dient u het
tarief van de hoogste schrijf te
2,00 €
verhogen met dat van het bedrag
2,25 € boven de 25 € (voor biuten land het
bedrag maal twee)
2,50 €
3,35 € (wanneer u bv. voor 34 euro koopt,
bedragen de kosten 3,70 + 2,50 of
3,70 € 6,20 €).

Onze uitgaven zijn ook te koop in het Centrum voor Familiegeschiedenis,
Van Heybeeckstraat 3 te Merksem op de gewone openingsuren (woensdag
12.00-19.00, donderdag 10.00-18.00, zaterdag 13.00-18.00) en op onze
regionale avonden (elke 3de woensdag van de maand 19u tot 22u30).
Kijk eens op onze website :http://users.belgacom.net/gc567812/
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Meester Louis Verhulst
onderwijzer en bestuurder
van ‘t Hofke van Thys
Hugo Driesen
Onze meester alias Joannes Ludovicus zag het levenslicht te
Hoboken op 21 januari 1904 en werd gedoopt op 24 januari in de
O.L.Vrouw parochie aldaar, door onderpastoor J.R. Ooms, als eerste
kind van August Philip Arthur bediende van beroep en Maria Justina
Pauwels. Volgens de overleveringen van Magda Verhulst waren er in
het gezin A. Verhulst X M. Pauwels twee kinderen namelijk Louis en
Stefanie, nadien zijn er nog twee kindjes geboren, maar die zijn jong
gestorven. Hij kreeg zijn vormsel op 6 mei 1915 samen met de
kinderen van de parochies H.Hart en St.Jozef parochie door prelaat
E. Crets, abt van de Norbertijnen van Averbode. Hij studeerde voor
onderwijzer aan de Normaalschool te Antwerpen. En kreeg zijn
diploma op 20 juli1923.

Zijn militaire dienst:
Hij deed zijn legerdienst van 18 augustus 1924 tot 17 augustus 1925.
En bracht het van milicien - korporaal - sergeant. En werd
regelmatig opgeroepen voor legeroefeningen namelijk van 13 april
tot 3 mei 1926. En werdt bevorderd tot Adjudant op 18 februari
1926. Weeral legeroefeningen van 29 april tot 22 mei 1927. Werd
bevorderd tot de graad van onder-Luitenant op 26.03.1928.Werd
nogmaals opgeroepen voor legeroefeningen van 3 mei tot 22 mei
1931.Werd normaals bevorderd tot de graad van Luitenant
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26.03.1932
Weeral legeroefeningen van 28 september tot 2 oktober 1932.
Wederopgeroepen onder de wapens-moblisatiewederoproepening 11
september 1939.
Gevangene van de Duitsers 29 mei 1940. In vrijheid gesteld op 10
juni 1940.
Houdt op deel uit te maken van het reservekader door leeftijdsgrens
31 maart 1949.

Zijn leven
Onze meester is gehuwd met Justina Joanna Dewachter
onderwijzeres van beroep °Breendonk 12 maart 1906 als
meerderjarige dochter van Jan Baptist veekoopman en Joanna
Amelia Dedecker. Onze meester heeft zijn vrouw leren kennen op
DEN TRAM. Hij volgde zijn “meisje” om te weten waar zij woonde.
En schreef haar een brief. Maar wat hij niet wist de brieven kwamen
terecht bij een tante van haar. Zij ging op internaat, verschillende
jaren zagen ze elkar niet meer. Door toedoen van een schoolvriendin
kon hij ze terug ontmoeten. Zij huwde te Breendonk in de parochie
Leonardus op 11 augustus 1936. Ze hebben een huwelijkscontract
laten opmaken bij notaris Van Tricht te Merksem op 27 juli 1936. De
meester en zijn vrouw kochten een huis aan de Antwerpse Steenweg
nr.95 nu 103 op 27 juli 1937. Negen maanden na hun huwelijk werd
de geboorte aangekondigd van een tweeling.
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Hun kinderen:
- Guido Arthur Johan Verhulst °Hoboken 10.05.1937, werd
pater te Averbode, en heeft de kloosterorde ondertussen
verlaten.
- Hugo Isidoor Maria Verhulst °Hoboken idem, werd pastoor
van O.L.Vrouw Middelares te Berchem.
- Paul Gilbert Martha Verhulst°Hoboken 05.08.1938, die
werd pastoor te Ekeren St. Lambertus.
- Maria Magdalena Augusta Verhulst °Hoboken 22.03.1940
zij werd bediende van beroep.
- Jan Gabriel Jozef Verhulst °Hoboken 24.06.1941 hij werd
regent van beroep.
- Agnes Adela Edmunda °Antwerpen 10.07.1942, zij werd
ook regentes en is overleden te Antwerpen op 9 februari 1
998
Zijn loopbaan als onderwijzer:
Hij begon zijn loopbaan in het ’t Hofke van Thys als Meester
onmiddellijk na het behalen van zijn diploma van onderwijzer op 20
juli1923. Als onderwijzer gaf hij les in alle vakken. In de studiejaren
3, 5, 6 en 8.
Hij bleef ook niet stil zitten en behaalde tijdens zijn loopbaan nog
enkele diploma’s
-Technisch leraar 30.07.1928
-Landmeter 1ste proef 28.08.1929
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-Praktisch onderrichting 1e graad 26.04.1930
-En behaalde ook een getuigschrift van Gids te Antwerpen op
01.08.1926.

Hij was een heel strenge onderwijzer volgens de getuigenissen van
enkele leerlingen die bij hem in de klas hebben gezeten. Hier onder
volgt een getuigenis van Frans en Karel Driesen:
Hij kon ’s morgens voor het begin der lessen een of meerdere
leerlingen vragen of ze hun voeten hadden gewassen, hij zag ook de
oren van de leerlingen na. Als men tijdens de les ondeugend was,
nam hij de leerling mee naar zijn lessenaar, de leerling moest plaats
nemen onder zijn lessenaar.
Hij was een man van veel bijberoepen, hij was ook medewerker van
de Christelijke ziekenkas, Davidsfonds, KWB maar ook van
24
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Volksspaarkas, waar alleen zondags werd gespaard. Hij dit allemaal
gratis. Zijn zoon Jan Verhulst zegde dat hij zijn vader tijdens zijn
kinderjaren niet veel gezien had, door al zijn bezigheden.
Staat van dienst als bestuurder van ’t Hofke van Thys:
Van 20 juli tot 30 september 1960
Waarnemend hoofd van 06.01.1947 - 07.03.1947 (93 halve dagen)
Idem

08.11.1960

12.12.1960

Idem

16.02.1961

27.02.1961

Idem

01.12.1961

30.09.1966

Tijdens de laatste jaren van zijn ambt gaf hij ook nog avondschool in
Don Bosco.Hij gaf de volgende vakken:
wiskunde-natuurkunde-scheikunde-projectie en meetkundig tekenen
En ging op pensioen op 1 september 1969.
Hij was ook een heel gelovig mens (hij ging alle dagen naar de kerk)
en deed allerlei taken voor de parochie van O.L. Vrouwkerk van
1971 tot 1987. Hij schreef nauwkeurig de doopsels, vormsels,
huwelijken en overlijdens in de registers. Hij ging ook met schaal
rond in de kerk op zondag. Verder was hij altijd bereid om hand en
spandiensten te verlenen voor de parochie o.a. tijdens de processie
was hij drager van het baldakijn van de Zwarte God.. Hij ging op
latere leeftijd naar een rusthuis Zonnewende, waar ook een collega’s
van ’t Hofke van Thys was, Meester Busschots.Hij overleed in het
rusthuis Zonnewende te Aartselaar op 22 januari 1999. Zijn vrouw
overleed op 30 juli 2000.

25

April- juni 2006

Antwerpse Genealoog

Hij was vereerd met talrijke medailles:
-Ridder in de Kroonorde 15.11.1942
-Mutualiteits ereteken 2e klas besluit van de regent
21.07.1949
-Burgelijke medaille van 1e klas
-Burgerlijk kruis 1ste klas besluit van 18.06.1959
-Speciaal ereteken 1e klas K.B. 07.04.1962
-Herinneringsmedaille van de regering van Z.K. Albert I,
besluit van 21.06.1963
Verwijzingen:Ik bedank de
-Eerwaarde heer Deken Guido Wauters voor de informatie
-Magda en Jan Verhulst voor de informatie
-De bestuurder van ’t Hofke van Thys
Centrale dienst van het stamboek, krijgsmacht Brussel.
Familiearchief Verhulst 1923-66.
De Antwerpse Genealoog wordt gevuld met genealogische teksten
hoofdzakelijk afkomstig zijn van onze leden. Ook jouw bijdrage is
welkom ! Zie je het niet zitten om een volwaardig artikel te publiceren
dan kan je toch nog medewerker worden: Je bent lid van een
vereniging die iets inricht dat ook voor genealogen nuttig of informatief
zou kunnen zijn Laat het ons weten, wij delen het mee in onze agenda
Help ons De Antwerpse Genealoog nóg informatiever te maken. Stuur
alle bijdragen en boeiende weetjes naar ons redactie-adres:
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Gerechtelijke procedures

Etienne Kerremans
Regelmatig vernemen we dat advocaten in bepaalde zaken de
bevoegdheid van de desbetreffende rechtbank aanvechten.
In het oud archief van Loenhout, nr 1327, f° 79 r° en volgende
vinden we een aantal getuigenissen voor de schout, waaruit kan
blijken dat dit vroeger ook al het geval is geweest. Deze
getuigenissen verwijzen naar een aantal gevallen van moord of
doodslag die voor schepenen in Loenhout behandeld werden, en
waaruit dus blijkt dat Loenhout over de hoge rechtspraak beschikte.
Deze vielen dan onder de bevoegdheid van de heer van Loenhout,
waarbij gesteld werd dat de hertog van Brabant in Loenhout enkel
zijn bede en de ‘klokkenslag’ bezat.
Dankzij de akte hebben we kennis van enige van deze doodslagen.
Daarenboven worden de meeste getuigen met hun leeftijd vermeld,
en gezien de akte werd opgesteld op 13.03.1571, geeft ons dit voor
deze personen een benaderend geboortejaar.
De doodslagen:
door Anthonis Wackers op Cornelis van Aerde
door Quirijn de Beere op Dielis Peeter Nouts
ca 1521 door Peeter Jan Bode op Quirijn Theuns (= Quirijn van
Dietfoirt Anthonissen)
ca 1538 door Jan van Lint op Jan Theuns (= Jan van Dietfoirt
Anthonissen)
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in 1544 door Gabrijel van den Bogaerde op Willem HovelmansDe
getuigen met geboortejaar:Peeter Imbrechts Geeraertssen, 56j –
Cornelis Ijsendonck, 48j – Gabrijel van den Bogaerde, 50j – Peeter
Jan Bode, 70j – Dielis van Dietfoirt, 80j – Peeter van Dietfoirt, 75j –
Aernout van Ostaeijen, 45j – Peeter Marcelis, 52j – Heijndrick van
der Buijten Janssen, 60j – Merck Cornelis Nijs, 54j – Peeter
Christiaens, 56j – Heijndrick van Aken, 36j

Het boek “ De Gazette van Detroit”
Is nog altijd verkrijgbaar op bestelling bij storting op bankrekening
VVF reg. afd. Antwerpen 751-2017029-51 met vermelding B 06 of
in centrum VVF Van Heybeeckstraat,.3 Merksem
( tijdens openingsuren)
De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde is geabonneerd op deze
Vlaamse krant, die om de 14 dagen verschijnt en die we voor u
doornemen, zoekend vooral naar genealogische gegevens. Uit het
zesde boekdeel hierover, dat zopas verschenen is, haal ik graag
enkele sprokkels. Zoals u kan merken brengt de
“Gazette van Detroit” een schat aan waardevolle inlichtingen.
Bassier Edmond is gehuwd op 23.4.1927 met Alice DOOM, 22 jaar.
Ze is geboren in Bredene op 9.6.1904 en overleden op 5.9.2003 in
Clinton Township in de ouderdom van 99 jaar. Ze was de dochter
van DOOM August en Sidonie, die naar Amerika vertrokken in
1920. Alice woonde in Monroe, Temperance en later in Clinton
Township. Het koppel verloor hun dochtertje Lorraine ° 17.6.1935
en overleden op 30.10.1935. Alice heeft twee zussen: Sandy
DOOM, die in Clinton Township woont enCecilia GRAY-DOOM
uit Ariz
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