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UW MENING GRAAG !!!!!

Wat denkt U over ons nieuw tijdschrift ?.Graag
hadden we Uw mening. Daarom zouden wij U
zeer dankbaar zijn- indien U volgende vragen wil
beantwoorden . Hierdoor rnoeten wij uiteindelijk

tot een blad komen, waarin iedereen zijn gading vindt. Ten einde uw
bereidwilligheid enigszins te belonen. zullen wij vijf aankoopbons ter
waarde van Bef. 500, verloten tussen de leden die ons hun mening
laten kennen. Deze bons zullen kunncn ingervisseld worden in het

Centrum voor Familiekunde te Merksem. tegen een of meer van de

talrijke uitgaven van orrze vereniging.

1. Vindt U. dat de afdeling *ANTWERPEN" 
een eigen tijdschrift rrroet

hebben ?

2. Wat zijn de onderwerpen , die U graag behandeld ziet?

3. Zou U willen meerverken aan de redactie van dit blad ?

4. Wat vindt U van het algemeen uilzicht van het blad, lay-out.
lettertype enz. ? Spaar Uw kritiek niet.

5. Dit tijdschrift verschijnt op cen 1000 exemplaren. publiciteit zou de
kostprijs gevoelig kunnen verminderen. Wat denkt U'/ Kent U
eventueel geïnteresseerden voor het plaatsen van een publiciteit.

T,endUw antwoord aan
Engelbert Roels, Speeltuinlaan 15, 2650 Mortsel.

Vergeet niet Uw naam, adres en lidnummer te vermelden!
DANK BU VOORBAAT.
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AANGENAME KENNISMAKING

Wij stellcn U voor " De Antwerpse Gcnealoog". het nieurv tijdschrift van
de Afdeling Antrverpen. De bcdoeling van dit tijdschrift : ons leden te
informeren over komendc activiteiten, verslag te gcven van voorbije
activitciten en artikelcn tc brengen. van belang voor iederc genealoog.

Buitcn bijdragen over "familiekunde". zullen ook "hcemkunde'' en
"heraldick" aan bod komcn.
De vraag is natuurhjk. "wic gaat dezc artikelen schrijven?". Reeds enkele
personen hebben spontaan hun ntederverking aangeboden. maar in feite
rvordl. er beroep gedaan op AL onze leden. Wrj zijn er van ovcíuigd dat
velen onder U iets te veíellen hebben, dat het brede publiek moet
inlercsscren. Zijn u bij Uw voorouders geen bijzondere persorren geweest.

of heeft U voorouders. die betrokken waren bI uitzonderlijke
gebeuíenissen. vertel er ecns over. Hoe heeft U . tijdens urv opzoekingen
een oplossing gevondcn in een schijnbaar hopeloze en vastgelopen situatie.
U bcrncrkt het is dc bcdoeling. dat het een trjdschrift rvordt voor en door de

ledcn.
Op bladzijde 16 en dit nummer vindt U een vragenlijst. Wij hopen. dat U
massaal gaat antwoorden. Uw reacties zullen voor ons een richtlijn zijn.
voor de verdere ontrvikkeling van dit blad. Laat ons er samen voor zorgen.
dat "De Antwerpse Genealoog"een succes rvordt. in die mate. dat men met
ongeduld naar het volgend excmplaar uitkijkt.
Dit wensen wrj U bij dit eerste nummer.

V. V.F. Afdeling Antwerpen

Engelbert Roels

Voozitter



KOMENDE
ACTTVITEITEN.

l1 juni 1998
te 20 u.

in het Centrum voor Familickunde te

Merksent, Van Hcybeeckstraat 3

LEZEN OUD SCHRIFT

Indien U problemen heefl met het ontcijferen van cen

document geschreven in oud schrift. kunt U die avond terecht

bij onze medewerkers. Zij ztillen U helpen, dit document te

lezen.

Itjuni l99t
te 20 u.

eveneens in het Centrum te Merksem

SPREEKBEURT

door de Heer Georges Vervoort, met als ondenverp
Wezen en verlaten kinderen te Antwerpen in de 19e eeurv.

Naar aanleiding van de derde uitgave van deel I van hct boek
"Uw Antwerpse voorouder... een verlatell. cen onwettig. een

weeskind ?" en de geplande uitgave van dcel 2, einde 199E,

geeft G. Vervoort, medeauteur ecn uitgebreide toelichtiug
over deze twee werken.

DE TOEGANG IS GRATIS.



De Heer llan Nuland Frangois, gediplomeerde der
Rijksnormaalschool te Lier op 29 April 1868, rvordt bencemd als

hulpondenvijz.er aan de gemeenteschool te Antrvcrpeu. EedaÍlegging 4 mei
1868.

De Heer Somers Pierre Charles, gediplomeerde der
Rijlcsnormaalschool te Lier op 29 apeil 186E, wordt benoemd als
hulpondenvijzeÍ aan de gemeenteschool te Antwerpen. Eedaflegging 4 mei
1868.

De Heer Bolckmans Alexander, gediplomeerde der
Rijksnormaalschool te Lier op 29 april 1868, wordt benoemd als

hulponderwijzer Mn de gemeenteschool te Antwerpen. Eedaflegging 4 mei
1868.

De Heer Cornelis Jean - Frangois, gediplomeerde der
fujksnormaalschool te Lier op 29 april 1868, wordt benoemd als
hulponderwijzeÍ aan de gemeenteschool te Mechelen. Eedaflegging 16 mei
1E68.

Juffrouw L'anderhevden Rosalie, gediplomeerde der normaalschool te

Herentals op lE april 1868 en hulpondenvijzeres te Turnhout, wordt
benoemd als hulponderwijzeres aan de gemeenteschool te Mcchelen.
Eedaflegging op 29 mei 1868.

De Heer Claes Joseph, gediplomeerde der Rijksnormaalschool te Lier
op 25 april 1868, wordt benoemd als hulponderwijzer Mn de
gemeenteschool van St. Amands. EedaÍlegging op 30 mei 1868.

(l) Groot Gedenkboek der Lierse Normaalschool, Gaston Moorkens
1947.

(2) Le Moniteur Belge. Journal Offrciel. Annee 35, mercredi l5 mars
1865.

(3) Le Moniteur Belge, Journal Offrciel. Annéé 38. jeudi 16 juillet 1868, no

198.
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M.. 2. De leerling-ondenvijzers zdn uitgenodigd door de heer directeur,

zich te begeven naar de normaalschool, op dinsdag 2 mei e.k. Ze moeten

voorzien zijn van de benodigde voonverpen voorzien bij aí. 25 van het

algemeen reglement.

Drie jaar later volgen in het Staatsblad (3) de volgende benoemingcn als

hulponderuijzeÍ van diverse gemeentescholen :

De Heer Van Thielen Pierre, gediplomeerde der Rijksnormaalschool

te Lier op 24 april 1968, wordt benoemd als hulponderwijzer aan de

gemeenteschool te Wuustwezel, ter vervanging van de Hecr De Schutter.

Eedaflegging op 4 mei 1868.

De Heer Deckers ,Iean-Aloys, gediplomeerde der Rijksnormaalschool

te Lier op 29 april 1868, wordt benoemd als hulponderwijzer aan de

gemeenteschool te Antwerpen. Eedaflegging

op 4 mei 1t68.
De Heer Vander Linden Félix - Louis, gediplomecrde der

Rijksnormaalschool te Lier op 29 april 1E68, wordt benoemd als

hulponderw'ijzeÍ aan de gemeenteschool te Antwerpen. EedaÍlegging op 4

mei 1868.

De Hepr Sysmans Louis- Florentinus, gediplomeerde der

Rijksnormaalschool te Lier op 29 april 1868. wordt benoemd tot

hulponderwijzeÍ aan de gemeenteschool te fuitruerpen. Eedafleggng op 4

Mei 1E68.

De Heer Janssens Felix, gedtplomeerde der Rijksnormaalschool te

Lier op 29 aprll 186E, wordt benoemd tot hulponderwijzer aan de

gemeenteschool te Antwerpen. Eedafleggrng op 4 mei 1868.

De Heer Moors Henri- Jean, gedtplomeerde der Rijksnormaalschool

te Lier op 29 april 1868, wordt benoemd tot hulponderwijzer aan de

gemeenschool te Antwerpen. EedaÍlegging op 4 mei 1868.

De Heer De Rooy Félix - Corneille, gediplomeerde der

Rijksnormaalschool te Lier op 29 april 1868, wordt benoemd tot
hulpondenvijzeÍ aan de gemeenteschool te Antwerpen; Eedaflegging op 4

mei 1868.
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GENEALOGISCHE LESSENREEKS.

Teneinde aan de vele vragen. desbetreffend te voldoen, richt de afdeling
Antwerpen, een lessenreeks in op volgende dagen en urcn :

- 3 september l99E : Initiatie tot de Genealogie

- l0 september 1998: Burgerlijke stand - Bevolking

- 17 september 1998: Parochieregisters - Volkstellingen

- 24 september l99E: Notariaat en andere bronnen

- I october 199E: Uw genealogie op computer.

- ll october 1998: Rondleiding in het WF Centrum.

De lessen gaan door in het V.V.F. Centrum, Van Heybeeckstraat 3 te
Merksem. telkens om 19 u. 30.

Deelname in de onkosten : 500,- per persoon en 750,- pr gezin, inclusief
een vademecum, te storten op rekening nr 068.2147382.23 van de V.V.F.
Afdeling Antrverpen, voor 20augustus 1998.
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JAARBOEK GENS BRABANTICA 1998

door Jan Vanderhaeghe
Voorzitter Gouw Antwerpen.

Het jaarboek Gens Brabantica, dat wij U heden voorstellen is weerom de
neerslag van veel uren opzoekingswerk door verschillende V.V.F.-leden.
Daar familiegeschiedenis meer is dan het noteren van geboo(e-. huwelijks-
en ovcrlijdingsdatr en plaatsen, werd ook dit jaar weer veel aandacht
besteed aan een grote verscheidenheid van ondenverpen.

EVEN VOORSTELLEN:

In drie artikels geeft Hugo Lambrechts-Augustijns weer eens aan. dat in
feite de parochiercgisters niet de interessantste bronnen (wel de

basisbronnen) zijn voor de familievorser. Er ligt heel wat meer te wachten.
Hij laat ons kennis maken met het notariaat Lambrechts 16E4-16E7. In
een volgend artikel worden de Ekerse ster{huizen 1642-1652 belicht. In
zijn derde artikel behandelt hij het Schotens Schepenarchiefvan 1588 tot
1603, niet toevallig die periode. Zij sluit immers aan op het begin van de
parochieregisters van Schoten in 1605. Vermeldensrvaard is zeker de
"toegevoegde waarde" die Hugo aanzljn artikels meegeeft door middel van
de vele verwijzingen in voetnoten.

Wel wat lichter om lezen is het artikel van C. Kestens over de kledij van
onze voorouders.
Gelegcnheidsvondsten gun over soldaten voor Napoleon uit het
vondelinghuis te Antwerpen door Jan Vanderhaeghe.
De voorwaarden om burgemeester van Tielen te worden in 173E werden
gevonden door A. Van Steenbergen. Dezelfde auteur bewerkÍ voor ons de

hoofd- en beestentelling van Wuustwezel anno 1702. Het artikel met de

eerder dubieuze titel \ryat voerden de Succa's in het schild? gaat wel
degetijk over heraldiek, geschreven door Edouard Peeters. Een volgend
artikel is een naslagwerkje op zich.



32. De Luyck, Alfons van Oordegem (Prov. O.M)
3 3 . B o r r e m ans, Jacques-Désiré, van Overij se (Pr. Brabant)
34. I:an Thielen, Pierre. van Herenthout (PÍov.Antwerpen)
35. Janssens, Felix. van Wdnegem (Prov. Antwerpen)
36. Claes, Joseph. van Vrase (Pr. Oost-Maanderen)
37. Somers, Pierre-Charles. van Stabroek (Pr. Antwerpen)
3E. L'erreth. Jean- Baptiste, van Bonheiden (Pr.fuituerpen)
39. De Coster,Jean- Baptiste, van Woluwe St. Etienne

(Prov. Brabant)
40. L'an Hooymissen, Jean, van Willebroek (Pr.Antuerpen)
41. Van Nuland, Frangois, van Antwerpen (Pr.Antwerpen)
42. l b r h o ev en, Joseph van Stabroek (Prov. Antuerpcn)
43. l,'erbist, Constantin- Louis, van Essen (Pr. Antwerpen)
44. Bogaerts, Louis Richard. van Heusden (Prov. Limburg)
45. Kegels, Jean- Alphonse, van Hingene (Pr. Antrverpen)
46. Lindekens, Pierre- Constantin, van Eekeren

(Prov. Antwerpen)
47. Baptist, Félix, van Miermaal (Prov. Limburg)
48. De Schutter, Joseph- Lambeí, van Kapcllen

(Prov. Antwerpen)
49. Taeymons. Henri- Frangois, van Grobbendonk

(Prov. Antwerpen)
50. Van Gevseghem, Pierre- Ernest, van St. Amands

(Prov; Antwerpen)
51. Dom, Pierre, van Herenthout (Prov. Antwerpcn)
52. De Craecker, Jean-Ferdinand. van Berchem

(Prov. Antwerpen)
53. De Coster. Frangois- Louis, van Neeryssche

(Prov. Brabant)
54. De Bor, \rictor- Nicolas, van Loenhout.(Prov. Antw.)
55. De llooy, Félix- Corneille, van Antu,erpen (Pr; Antw)
56. díuls, Albert- Louis, van St. Truiden (Pror,. Antrv.)
57 . Segers, Gustave- Jean van Hoogstraten (Prov. Antw)
58. Faes, Joseph- Louis. van Vremde (Prov;O- M)
59. De Coen, Jacqtes, van Elst (Prov. Oost-Maanderen)
60. .Sysnlars, Louis-Florentinus, van Antwerpen (Pr. Antw)
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3. Ilermans, Joseph- W. van Ticlen (Prov. Antwerpen)
4.1'an de Poel.Henrl van Caslerlee (Prov. Antrverpen)
5.T'h.ys, Frangois, van Kessel (Prov. Antwerpen)
6. Daems, Henri-Louis. van Baclen (Prov. Antucrpcn)
7. Geerls. Joseph, van Wuustwezel (Prov. Antu'crpcn)
8. L'an Lommel, Guill.-Louis. van Olen (Prov; Antwerpen)
9. Verschueren. Piene, Van Heyst-op-den-Berg

(Prov. Antwerpen)
10. Govaerts, Corneille, van Eeckeren (Prov; Antrverpen)
ll. Jtlorren. Paul-Martin, van Overpelt (Prov. Limburg)
12. Cantillon, Em.-Eugène, van Bogaerdcn (Pr. Brabant)
13. Deckers, Jcan-Aloïs. van Morckhoven

(Pror,. Antuerpcn)
14. Van der Borght, Pierre-Frangois. van Aarschot

(Prov. Antrvcrpen)
15. Ravoet. Picrre-Louis. van Lier (Prov; Antwcrpcn)
16. l'an Camp, Frangois-Guil., van Mechclen

(Prov. Antwerpen)
17. Bolckmanr. Alexandre, van Wortel (Prov. Antrverpen)
18. Se/s. Louis-Hubert. van Santhoven (Prov. Antwcrpen)
19. l'an der Linden, Felix-Louis, van Antwcrpcn

(Prov. Antwerpen)
20. Temmermar,Hippolite, van Wichelen (Prov. O-Vl )
21. Loos Pierre. van Essen (Prov. Antwerpen)
22. Buydts, Piene-Théophile. van Londerzeel (Pr. Brabant)
23. Lagman. Jean-Louis, van St. Truiden (Prov. Limburg)
24. Seyssens. Louis van Schaffen (Prov. Brabant)
25. Tickx, Jacques, van Antwerpen (Prov. Antwerpen)
26. De Meutter, Norbert-Charles-1g., van Schriek

(Prov. Antwerpen)
27. Engelen, Jean- Louis, van Rethy (Prov.Antwerpen)
28. L'an Reeth, August-Jean, van Contich (Prov. Antwerpen)
29. Vermeulen, Jean- Domenicus, van Werchter

(Prov. BrabanQ
30. fuloors, Henri-Jean, van Antwerpen (Prov.Antwerpen)
3 l.Stob b aers. Joseph, van Wommelgem (Prov.Antwerpen)
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Elkc gcncaloog dic zockt in de burgerlijke stand van Antrverpcn rvordt
geconfroutecrd met sccticnummers en getallen als aanduiding van

woonplaats. Dit zcgt ons uict vcel ! Het artikcl Straten van Antwerpen
door G. Ven'oort is een uitgebreide concordantietabel welke vcrtrekkend
van de sectienummers dc toenmalige (1E40) Nederlandse en Franse
straatnamen rvcergeeft en onder rvelke parochie. die stralen loen vielen.
Een groot aantal voetnoten geefl bijkomende informatie over verdwenen of
van naam veranderde straten. J. V?nderhaeghc rvijst de weg in het
V.V.F.-Centrum te Antrverpen m.a.\y. hoe ga ik te rverk om een eerste

bezoek zo efliciënt en succcsvol mogelijk af te ronden. L. Mertens handelt

over de gcschicdcnis van dc burgern'acht van Antwerpen met
vanzelfsprekend de nodige verr+'ijzingen naar de genealogische gegevens.

naamlijsten cn ryaar ze te vinden zrjn. Het laatste rvoord is zoals steeds aan

T. Van Apcrcn. die via de klapper het boek vlot toegankelijk maakt.
Traditiegetrourv doet de rcdactic. M. Van de Cruys en M. Vanderhaeghe
pogingen om U een verzorgd en vlot leesbaar bock aan te bieden.

PRACTISCH

Gelimiteerdc oplage. ca 230 bladzryden A5- formaat. Lijst voorintekenaars.
Hetjaarbock vcrschijnt in dc loop van okÍobcr 1998.

Voorintekening: tot 25 augustus 199t: 320,- bef + 65.-
verzendingskosten. Wacht niet met in te schrijven. Gezien de verlofperiode
zou u dit genukkelijk kunnen \,ergeten !

Na 25 augustus 1998: 390.- + 65,- verzendingskosten.
Te stortcn op rekening 068-2147387-28 t.n.v. V.V.F.- Gouw Antwerpen,
Claessensfueef I 36. 2950 Kapellen.
Vermelden : Gens Brabantica 1998.

oOo

WIJ ZOEKEN NOG STEEDS MEDEWERI(ERS!!
DOET U MEE ?

WIJ VERHEUGEN ONS NU REEDS OPUW KOMST.



DE HAZA-DATA GEBRUIKERSGROEP.
oOo

Het spreekt vatu-elf, dat de Haza-Data Gebruikersgroep niet mocht
ontbreken, op de plechtige doop van de Antwerpse Genealoog.Wij wensen
de boreling een lang en vruchtbaar leven toe. Het doet ons met weemoed
terugdenken aan de doop van de Haza-Data Gcbruikcrsgrocp, op die koudc
2de Februarí 1992, in de zaal "Nieuwe Carnot" te Antwerpen. Met zo'n
veertigtal Haza-Data gebruikers besloten we een databank op te richten,
gegevens uit te wisselen en elkaar daadwerkelijk te helpen met ons Haza
computer programma.
Een maand later stond er. voor de allereerste keer in de geschiedenis van de

Maamse Vereniging voor Familiekunde, een computer opgesteld in de
leeszaal van het Centrum te Merksem. Van toen af was de opmars niet
meer te stuiten. Vandaag bevat onze EUREKA databank meer dan 3

miljoen gegevens en wordt ze zeeÍ druk geraadpleegd door de ca 7000
bezoekers iederjaar. Dit project heeft niet alleen tussen de drie afdelingen
Antwerpen, Kempen en Mechelen een hechte band gesmeed, maar heeft
ook in belangrijke mate bijgedragen tot de computerisering van onze leden.
Eind 1997 telde de V.V.F. Afdeling "Antwerpen" 939 leden. Maar in de
gemeenten waarvoor deze afdeling verantwoordehjk is (zie het kaaíje op
de achterkant van de omslag) werken zo maar eventjes 451 geregistreerde
gebruikers met hun Haza-Data programma. Omdat er natuurlijk ook nog
andere genealogische programma's gebruikt worden kunnen we stellen, dat
meer dan de helft van orze Antwerpse leden voor zijn hobby een computer
gebruikt.
Op deze mensen doen we een dringend beroep. Wij willen in de eerste
plaats een netwerk van helpdesks uitbouwen. Indien U denkt over
voldoende Haza-Data kennis te beschikken, en U bent bereid om nu en dan
een collega-gebruiker met een paar raadgevingen terug op weg te helpen,
meldt U dan bij onze Afdelingsvoorzitter, Engelbcrt Roels, Speeltuinlaan
15,2640 Mortsel, tel (O3) 449.67.52 - e-mail: Engelbert(@slo'net.be. Wij
zullen de helpdesks via deze rubriek bekent maken.



HET STAATSBLAD ALS GENEALOGISCHE BRON.

door Marc Van Acker

Naast overvloedige wetsaíikelen bevat de lvíoniteur of het SÍaatsblad heel
wat aanvullende informatie voor genealogische vorsers. Wie in zrjn familie
onderwijzend personeel aantrcft, kan beslist heel wat informatie aantreffen
in het Staatsblad.
In dit artikel gaat het in het bijzonder over de Rijksnormaalschool van Lier.
In de loop der jaren hebben, niet alleen inwoners van de provincie
Antwerpen. maar ook van ver over deze gÍeuen heen, zich er laten
inschrijven en het vereiste diploma met succes behaald.
De rijksnormaalschool van Lier werd opgericht tiidens het Bewind van
Iï/illem I (1817). Willem I wilde van deze school een modelinrichting, een
hoogstaand pedagogisch centrum maken. Te Lier werden slechts jongens

opgenomen, die ten minste vijftien jaar oud waren. Zij ondergingen een
proeftijd van drie maandcn, \ryaarna de bestuurder aan de Heer Minister een

verslag overrnaakÍe, waarin de namen van veertig tot zestig leerlingen
voorkwamen. Dan begon voor hen het eigenlijke normaalonderwijs, met als
voordeel van militairc dienst ontslagen te zijn. Het Staatsbestuur kende
jaarlijks tien studiebeurzen van 250 en tien van 125 guldens toe, terwijl de

overige leerlingen kosteloos onderwijs genoten, inbegrepen schoolboeken
en andere schoolbehoeften (l).
Het onderricht omvatte: opvoedingsleer, geschiedenis. natuurkunde, lezen
en spraakkunst, natuurwetenschappen, aardrijkskunde. schoonschrift.
tekenen, 'zang en wiskunde.
De navolgende lijst (2) vermeld de toegelaten kandidaat
leerlingen-onderwijzers voor hel schooljaar I 865- I 866.

AÍt. l. Zijn toegelaten, in hoedanigheid van leerling- onderwijzer, tot het

eerste studiejaar van de Rijksnormaalschool te Lier voor het schooljaar
1865-1866 :

l. Cornelis, Jean-Frangois. van Mechelen (Prov. Antwerpen)
2. Resseliers, Charles-Michel, van Herentals (Pr. Antwerpen)
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Tc verkrijgcn : disketten van de index pcriode 1867/1880
periode l88l/1890

De prijs pcr drskctte bedraag 200 Bef + 50 Bef port. le stoíen op rekening
van V.V.F. Van Heybeeckstraat 3.2170 Merksem nr.
114-ll7l22l-79 met vermelding lan de gervenstc diskettc.

Dora De Wilde - Kennive.

EÍilegbu»g» 
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Heeft U vragen, over

GENEALOGIE of FAMILIEKUNDE
HAZA-DATA

stel ze ons : wij trachten voor U een oplossing te vinden !!!!!

Schrijf of telefoneer naar :

Engelbcí Roels, Speeltuinlaan I 5, 2640 Mortsel Tel. 03 I 449.67.52
André Eeckels, Antoon Wolfsstraat 1514,2900 Schoten

Tel. 03/658.60.01

Is U het spoor kwijt van één van Uw voorvaderen. raadpleeg dan onze

databank EUREKA. Meer dan 3 miljoen gegevens liggen op U re
wachten.
Schrijf naar Eric Moury, St. Goriksplein I bus 3.2650 Edcgem.
Drie postzegels van l7 bef. brjvoegen a.u.b.

lo



Wilt U deel uitmaken van de Werkploeg om de Eureka databank vcrdcr uit
te bourvcn. door te hclpcn met het invocren van parochieregistcrs,

volkstclliugcn. ku'articrstaten cnz. ? Om de zes weken evcn gezellig bijecn
om dc projccten tc bcspreken en uit te voeren ? Contacteer de Voorzitter
Engelbert Rocls.
Hecft U tips voor bcginnclingeu of en'arcn gcbruikcrs ? Wij publicercn7,e.

Wic van onze 939 Antrvcrpse leden hecft ecn E-Mail adres ? Stuur een

mailtje naar Armandus.Berreía)ping.be en zodra ons E-Mail infokrant op
poten staat. krijgt U via dezc u,eg snel inÍormatie over wat er in de

Afdeling en daarbuiten te verw'achten is.
Een eerste nicuwtje : daar waar ows bankinstellingen,
verzekeringsmaatschappijen enz. enz. in vcrband met hct komende jaar
2000 zich de computerharen uit het hoofd rukken. verzekert ons M. Iug.
Hans van der Zanden, maker van he| Haza-Data programma. dat er zich
met zijn programma bij de Eeuwrvisseling geen cnkel probleem zal
voordoen.
In af wachting van Uw reactie.

Armand Berré

NIET TE MISSEN !!!!!!!!!

DONDERDAG 18 JUNI 1998
TE 2O u.

Ccntrum voor Farniliekunde Van Heybeeckstr 3

Merksem.

SPREEKBEURT
door

GEORGES VERVOORT

WEZEN EN VER]I,ATEN
K]tN D E IREN'I[E AIN{ TIW ER)PEN

]IN ]DE NPE EETJW



HET FONDS REGIS.
ooo

Het hoeven niet altdd parochieregisters en microfilmen lan de Burgerlijke
Stand te zijn, waar u naÍlr gnjpt orn uw stamboom op te stellen.
De meeste Fondscn, bewaard bij de V.V.F.. te Antwerpen-Merksem.
bevatten schatten aan gegevens. Dit is ook het geval nret het FONDS
REGIS.
Vooral in de XIXe eeuw was de aantrekkingskracht van ortze hoofdstad
z:eor groot op de mensen van te lande. Men vond er gewoonlijk wel werk, al
gaf die broodwinning niet altijd de gelegenheid er ruim en comfoíabel van
te leven.
Trouwers deden dan ook dikwijls beroep op de instelling
"St. Frangois de Regis": hulp bij het aanvragen van noodzakelijke
documenten of een minieme brjdrage voor het huwelijk.
De bedoeling van deze instelling was tevens samenwonende mensen, met
of zonder kinderen, in het huwelijksbootje te krijgen.

Uit dit Fonds een paar sprokkels over trouwers uit de streek van Antrverpen

Dossier 1893/499

CORNELIS Jean Joseph, fabriekswerker

" fuitwerpen 21.12.1869
zoon van Jacques + Deurne 21.6.1878

Bernardine THIELS, in leven.
gehuwd te Antwerpen E.4.1869 in de St. Jozefskerk.
Burgerlijke Stand akte nr.224

X Vorst 10.4.1893 (aktc nr. 9)

SCHAMPAERT Anna Catharina. strijkster
" Vorst 27.4.1871



dochter van Henri + Vorst I 5.9. I 882
BUGGENHOUT Marie. in leven
gehuwd te Vorst 16.1.1852

Dossier 1984/1935.
VAN DEN NEUCKER Charles Frangois
o Boom lE.4.l87l
zoon van Jean Baptiste

MOENS Jcan-Maric

X Schaarbeek (St. Jan & Niklaas) 29.9.1894 (akte nr. 385)

CONVENT Richarde Emerence Alfred. zonder beroep
o Boom 1.2.1873
dochter van Frangois Athanase + Boom 14.5.1890

MAMPAEY Mane Anne. in leven, wonende te Antwerpen

Kinderen : CONVENT Marie Henriëtte Florence o Antwerpen
6.12.1E92

CONVENT Marie Charlotte o Antwerpen
6.6.189+

oOo

Enkele praktische gegevens:

U vindt een artikel over het *FONDS REGIS" in uw "Maamse Stam" van
oktober 1997, door Walter Swinnen.
Gezien de broosheid van de dossiers en vooral het tekort aan mederverkers
zijn dez.e documenten enkel te raadplegen in het Centrum voor
Familiekunde. Van Heybeeckstraat 3 le 2170 Merksem op:

- de 3de dinsdag van de maand van 19.30u tot 22.30u
- op woensdag van l7u. tot l9u.


