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REDACTIONEEL.

oOo

Inderdaad rvij zljn reeds Maart 1999. Het l{kt alsof Nieuwjaarjuist voorbij
is. De Gouwdag L999 die, zoals u wel zult weten door de Afdeling
fuitwerpen, wordt ingericht en die op 24 october zal plaats hebben l{kt nog
wel ver weg, maaÍ komt zeer snel naderbij. En er is nog veel te doen, offi
niet te zeggen alles.
De Afdeling heeft intussen niet stil gezeten. WU waren reeds aanwezig op
enkele manifestaties en o.a. op Zondag 2l maart e.k. zullen wij te Heist
o/d Berg deelnemen aan het Genealogisch weekend van de Heistse

Heemkundige kring "Die Swane".
Tijdens al deze evenementen komt het steeds tot uiting, dat de Genealogie
nog steeds in opmars is. "Waar komen wij vandaan?" en "wie waren zij,
orrze voorouders?" zljn vragen die Íneer en meer gesteld worden. Spijtig
dat het bU sommigen meer een wedstrijd lUkt, dan een studie. Te vaak
hoort men triomfantelijlq dat men al tot in, bv 1700 is doorgedrongen.
Prachtig rnaar dan bemerkt men ook dat die farniliegeschiedenis, of wat er
voor moet doorgaan. slechts een nietszeggend geraamte is, een

samenstelling van een reeks namen en data. De vragen "waar en in u'elke
omstandigheden leefden zij;', "welk was het bewind onder hetrvelk zli
leefden?", enz. krijgen geen antwoord. En is het zoeken naar al deze
antwoorden niet het mooiste van orae hobbv?

Laat mU om te besluiten even Hieronymus de Sosa aanhalen :

Welke taak kan grootser en heerlijker zijn, dan het leven van
zovele doden, die de herinnering van zovele vergetenen, en

het licht aan velerlei wat in het duister verscholen bleef,
terug te geven.

Engelbert Roels

Voorzitter



KOMENDE ACTTVITEITEN.

16 maut 1999
20 april 1999
18 mei 1999

steeds van 19 u.30 tot 22 u.30

in het Centrum voor Familiekunde te

Merksern. Van Heybeeckstraat 3.

GENEALOGISCHE VORMINGSAVOND
ondersteuning en begeleiding.

RAADPLEGING INTERNET
o.l.v. Richard Deruyter

FONDS REGIS

raadpleging o.l.v. Mevr Dora De Wilde-Kenive.

CURSUS HAZA-DATA
o.l.v. Eric Moury

Voor Crevorderden.
18 maart 1999
25 maart 1999
I april 1999

Beginnelingen
19 maart 1999
26 maart 1999
2 aprll 1999
9 april 1999

16 april I 999
Nog eventuele kandidaten, dienen zich vooraf telefonisch in

verbinding te stellen met Eric Moury tel .03/4583549



ANT}VERPSE KUNSTINVENTARISSEN UIT DE
17DE EETIW

DOOR dr. E. DUVERGER

door Hugo Lambrechts-Augustij ns

oOo

De Koninkltjke Academie voor \{etenschappen, Letteren en Schone
Kunsten heeft een serie van negen delen gepubliceerd met inventarissen
van sterÍhuizen in het Antwerps€. De titel van deze serie is de titel van dit
artikel . Deze publicaties bevatten een enorÍne schat aan genealogisch
materiaal.
We geven eerst een kort overzicht ran de verschillende delen :

volume l: 1600 - 1617 nrs. I - 272
volume 2: 1618 - 1626 nÍs. 273 - 590
volume 3: 1627 - 1635 nrs. 591 - 879
volume 4: 1636 - 1642 nrs. 880 - 1205
volunre 5: 1il2 - 1649 nrs. 1206 - 1565

volume 6: 1649 - 1653 nrs. 1566 - l9O2
volume 7: 1654 - 1658 nrs. 1903 - 2226
volume 8: 1658 - 1666 nrs. 2227 - 2649
volume 9: 1666 - 1674 nrs. 2650 - 3046

Plaatsen waar ze o.a. te consulteren zdn :

- Bibliotheek van het Sterckxhof-museum: delen I t.e.m. 8 van
dinsdag tot en met vrijdag van l0 - 12 en van 13 - 17 u. van
september tot juni elke eerste zaterdag van de rnaand.
adres: Hoofdvunderlei 160. 2 100 Deurne-fuitwerpen.

- Rijksarchief Antwerpen: delen l. 2 en 3
- Stadsarchief furtwerpen: delen I t.e.rn. 9.

Enkele voorbeelden :

nr. 904: Inventaris van het sterÍhuis van Pauuels Lambrechts.
zeepzieder en weduwnaar van Marie van Haeften. Hlj is op 22

augustus 1636 in zijn woning de Lelie op het Zand overleden
en laat 3 kinderen na. nl.. Elizabeth, Paurvels en Catharina
Lambrechts. De inventaris is door Notaris L. van den Berghe



opgemaah op verzoek van Karel Keppens en Jan \ran Haeften.
kooplieden en testam. voogden van de rveeskinderen.
SAA. N 365 I nots, L. van den Berghe (1603-1658).

nr. lO42: Staat van goederen van het sterÍhuis van Suzanna
Lanrbrechts, echtgenote van Antonis van den Broeck. schilder, Zij is

op 3l decenrber 1637 overleden en laat 3 kinderen na: Marie 15 j.,
Norbertus l0 j. en Sru.auneke van den Broeck 15 maanden. Sruanneke
stierf kort na haar moeder en Marie vdB op7 Juli 1638. Luidens het
testament van deze laatste op7 juli 1638 voor nots. P. de Breuseghern
gepasseerd" gaat alles naar haar vader. die aan zijn zoon Norbertus vdB
de som van 100 gld en enige meubelen moet uitreiken.
SAA, Weeskamer 697 Í" 512-523.

nr. 1378: Sterflruis Hendrik Lemmens. zeemleenerkolrcr. wcdurvnaar van
Marie van de Plasse en van Adriana Keersmaekers en echtgenoot tan
Anna Janssens, 24 oktober 16.15.

nr. l8l7: SterÍhuis van Jacques Lambrechts, makelaar. weduwnaar van
Suzanna Monsieur en echtgenoot van Marie de la Porte. Hij is op 21
olrcober 1652 in zijn woning Sinte-Anna bij de O.L.Vrourvekerk
overleden en laat 2 kinderen uit het eerste bed na nl: Jacobus 16 j. en
Johanna Marie Lambrechts l5 j. De inventaris is doornots. J. vander
Herstraten opgemaakÍ. SAA, N3855 ( 1648- 1652).

nr. 2625: Sterfhuis van Elizabeth Lemmens. echtgenote van Jacques
Peutermans. koopman in granen . Zij is in oktober in haar huis
Portugal in de Nieurvstad bg de knuwse Koremarkt overleden. Op
30.9. 1665 had zij voor nots. A. de Pieters haar testament l,erleden. Haar
broer Adriaen Lemmens is erfgcnÍum. SAA. N 4457 (1663-1676).

nr. 2786: SterÍhuis van Margriete Lemmens. wedurve I'an Robert
Silvorden. 4 februari 1669. SA'l{ nots. L. r'an Roosendael N
41s7 ( 1663 -1676).

nr. 2909: SterÍhuis van Adriaen Lemmens. l8 november l(t7l SAA. nots.
G. Le Rousseau N 2641. Ío 137-137v".

Deze omvangrijke studie van E. Duverger met meer dan 3000 inventarissen
is niet geklapperd op familienamen of trefrvoorden.

Achteraan in elk volume is een uitgebreide inhoudstafel gemaakt en het is
voldoende deze even door te nemen om te rveten of er inventarissen zijn die
uw belangstelling kunnen hebben.
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ANT\ilERPENAARS in het WILHELMIETENKLOOSTER
te HUIBERGEN.

door Marc Van Acker.

oOo

Even ten zuid-oosten van Bergen op Zoom., Iigt het dorp Huibergen.
omgeven door een boeiend landschap van bossen. heidenvelden. weiden en
heuvels; een dorp ook dat al een lange. boeiende voorgeschiedenis kent.
Zeven eeuwen geleden, in 1728. vraagl de Heer van Breda. Arnout van
Leuven. aan de monniken van St. Wilhelminus uit 's Hertogenbosch. om
hier in Huibergen een klooster te stichten.

Onder de broeders treffen rve diverse afstammelingen uit de regio
Antrverpen :

l. Fr. AlbeÍus GEENS.

HU was de laatste prior van Huibergen. HU rverd gekozen tot
prior van Huibergen op 27 april 1799. Albertus GEENS \ryas geboren te
Schoten in 175 l. geprofest in 1776. priester gervijd in 1777. Hij studeerde

o.a. op het college te Mol. ahvaar hU op 23.08.1774 de 4e prrjs der
Rhetorica venvief. HU \ryas 56 jaar oud geprofest 3 l. priester 29 en werd
begraven in de kloostergang. Wijdingen : 29.09.1776. tonsuur: 2l .091776,
diaken:20.06.1777- priester. HU lvas de opvolger van prior MEEUS in
1799. HU overleed te Huibergen op 19 augustus 1807. 56 jaar oud.

Gedenksteen in het Wilhelmietenmuseum.

2.Fr. Antonius MEEUS.

Antonius Meeus rverd geboren te Lillo in 1743. HU rverd

tot prior gekozen op l7 augustus 1795. Uit kasboeken : Kleding.
17.06.1765, "Ontfangen van fuitonius Meeus voor srjn novitaat. 300

gulden": Professie. 15.06. 1766. "Ontfangen voor de dote van Antonius
Meeus. 1800 gulden". Uit het wijdingsregister : 19.12.1766. tonsuur:
20.12.1766. suMiaken, 18. 12.1767. diaken;



17.12.1768, priester. Overleden te Huibergen op 27 decernber 1799, 56 jaar

oud.

3. Fr. Bernardus OSEMANS.

Bernardus OSEMANIS werd geboren te Antwerpen op 4 rnei

1718. Hij trad in de Sociëteit van Jezus 29 april 1796. Enige jaren na de

opheffing der Jezu[etenorde (1773) werd hU Wilhelmiet en veranderde zijn
naam Emmanuel in die van Bernardus. HU werd geprofest in 1780, in
l78l werd hij priester gewrjd en overleed op 19 april 1807. HU werd niet.
zoals de overige paters, te Huibergen begraven. Uit het wijdingsregister :

31.12.1780. subdiaken; 10.03.1781, priester. Uit het kasboek: 07.03.1785
"gegeven aen medicijnen. visiten en serurgen voor d'heer Osemans, 3l
gulden".

4.Fr. Josephus SOPHIE.

Jozef SOPHIE, te fuitweÍpen geboren in 1756. Na studies te
Aalst bU de Jezuïeten en te Leuven aan het Taalinstituut van Prof.
Clrristiaens. ingetreden te Beveren. geprofest in 1781. priester in 1782; na

de suppressie (: onderdrukking) naar Huibergen gevlucht. HU werd er
onderpastoor en overleed op24 april l8l4 in de ouderdom van 57 jaar. Uit
het rvijdingsregister : 2l .12. I 87 I . tonsuur; 22.12.1781. subdiaken;
23,02.1782. diaken; 25.05. 1782. priester. Gedenksteen in het

Wilhelmietenmuseum.

Met dank aan Broeder Adrie Franken.

Noot: Voor wie in het grensgebied Essen- Kalmthout gerrealogisch zoekt.
mag beslist niet nalaten het rijk en uitermate goed bervaarde archief van het

Wilhelmietenklooster te raadplegen: Wilhelmietenmuseum. Staartsestraat.
8. 4635 BB Huibergen. Bezoek na telefonische afspraak 0031.016+.234016
(Br. Adrie Frarrken).

oOo



BOEKBESPREKING.
oOo

Hierna geven wij u een bespreking van 3 recent verschenen boeken of
waarvan de verschijning nakend is. Wij laten de auteurs zelf aan het rvoord.

U}V ANT\TERPSE VOOROUDER...
EEN VERLATEN KIND? EEN IryEESKIND? EEN VONDELING?

DEEL 2

Een totaalbeeld yoor de periode 1729-1796 en 1835-1850.

door Jan Vanderhaege & Georges Vervoort.

8g)

In het eerste -uitverkochte- deel van dit werk grng veel aandacht naar de
bestedingen van deze groep jonge fuitwerpenaren. De besproken periode

bedroeg 38 jarir in de moderne t{d. Vondelingen vielen buiten deze
publicatie omdat dit reeds eerder in een ander werk gebeurd was.

Met de publicatie van het tweede deel liggen de zaken rvel enigszins
anders. We behandelen een periode van 67 jaar en deze keer met inbegnp
van de vondelingen. De aandacht gaat in dit trveede deel ook meer uit naar
de aanvaardingsakten. Hoe verder in de tijd terug. hoe gedetailleerder

wordt er verteld over de omstandigheden rvaarin kinderen verlaten of wees

werden, of hoe te vinden gelegd. Ook worden er Íneer genealogische

gegevens in de al<ilen venÀ'erkt.



llanvaard op 28.5. I 749. Petnts Jacobs Lenaerts o Sr. Jori
(Antw.) 3.9.1743 den vader Jacobus Lenaerts ende de moede

'ario Govaerts hebben gewoont tot Berchem op Schutlershof
schoenmaecker van zijne stiele zijn gaen loopen en hebben

verlaeten drij kinderen waer van dit bovenstaand hier gedoop
íjnde de andere twee gedoopt tot Berchem worden alhier door de

armen van ditto dorp opgebrocht. Besteding zie CBD-382.

Bij onze studie komenzeer merlsilaardige zaken aan het licht, die dihvijls
een gans ander beeld van de toestand vorÍnen, dan dat we ons zouden

voorstellen.

Samengevat : Hoofdstuk l. een sttrk achtergrondinformatie om de tijdsfeer
te proeven en wat ons zoal opviel aan de vele honderden akten welke wij
consulteerden.

Hoofdstuk 2, mecr dan 900 akten werden volledig overgeschreven
(1743-1775)? Dramatieh miserie en gevoelens vieren in dit hoofdstuk
hoogtU.

Hoofdstuk 3. een databank met alle noodzakelijke vemtjzingen om snel ca.

6000 kinderen terug te kunnen vinden en wel voor de periode 1729-1796
en 1835-1850. (Samen met deel I vormt deze databank een unieke 11.000

tellende namenindex op dit item.

Een boek waaruit u aan familie en wienden kunt vertellen over hoe ouders
hun kinderen soms behandelden, soms uit noodzaak, soms uit vrije wil.

PRACTISCH : Ca 225 dichtbedrukte bladzijden 44.

Bestellen bij Georges Ven'oort. Prinshoeveweg 65 te 2180 Ekeren.
Prijs 600.- Fr. + 100 Fr. port.

oOo



HET PROCES MERTENS:
EEN BOKKENRI.IDER BERECHT IN ANTWERPEN.

door Dirk DotÈelaers
oOo

Iedereen heeft al wel eens over de bokkenrijders gehoord. Deze roversbende
u as actief van ongeveer 1740 tot 1795 in grote delen van Belgisch en
Nederlands Limburg. Ofschoon de bokkenrijders tu'ee eeulven
afgeschilderd werden als moordenaars. verkraclrters en rovers zonder
geweten. waren de bendeleden vooral arïne. noodlijdende sukkelaars die
moesten kiezen tussen stelen of van honger creperen.

De bokkenrijders kregen hun slechte naam vooral door de manier van
procederen. Zo moesten de beschuldigden bekentenissen afleggen vooraleer
ze ter dood konden veroordeeld rvorden. Maar om de beschuldigden te laten
bekennen mochten ze mensonwaatdig wreed gefolterd rvorden. Zo
bekenden de zogenaantde bendeleden dat 'ze op bokken door de lucht
vlogen. Bovendien zouden ze een eed afgelegd hetlben waarin God af- en
de duivel aangezworen werd.

Wat heeft dit nu met Pltilip Meíens te maken? Misschien eerst even de
hoofdrolspeler voorstellen. HU rverd geboren op 18 maafl 1753 te
Heythuysen. HU hurvt op 6 october 1778 rnet Maria Agnes Op het Eynde.
Vanaf 1783 woont het echtpaar in Ophoven. niet zo ver van Maaseik. Daar
werkt Mertens als schoenmaker. HU baat er ook een herberg en een
kruidenierswinkel uit. In 1785 rvordt hU en an beschuldigd brandbrieven
geschreven te hebben. In een brandbrief rverd er een bcpaalde som geëist.
Betaalde de njke boer niet. dan staken de brandbriefleggers zijn huis of zijn
schuur in brand.

Op aanraden van de familie vlucht Philip Mertens naar Antrverpen. daar
rvorden op 30 september l79O z.ijn buren. het Hollands echtpaar
Mathourné. vermoord. Ook hun zilvemerk werd gerstolen. De schepenen
en schout verhoren Philip Mertens aanvankelijk als buurman die misschien
iets zou gezren of gehoord hebbcn.

l0



Omd.rt de zaak muurvast ztt. looft het gerecht een premie van 1000

florijnen uit aan iedereen die informatie over de dader(s) van de roofmoord
kan verstrekken. Dan verklaart een zekere Grootjans, houder van het
pandjeshuis, dat Mertens op I october - dus de dag na de moord- bU hem
een gouden horloge en vier zilveren lepels en vorken beleend heeft.
Philip Mertens rvordt geaÍïesteerd en verschillende malen verhoord. HU

ontkent niet alleen de moorden op het echtpaar Mathourné. HU beweert ook
nooit branörieven geschreven te hebben. Op 3 juli 1792 wordt Mertens
voor de eerste keer gefolterd, ondanlcs het protest van zljn advocaat J.H.
Bouhoulle. Na enkele uren tortuur bekent hU de roofmoord op de
Mathournés. Wanneer hij 's anderdaags die verklaringen moet bevestigen,
ontkent hU alles lveer.
Philip Mertens wordt tot zevenmaal toe gefolterd, de laatste keer op 5

november 1792. dan gmt hij letterlijk en figuurlijk door de knieën.
Door de voelige politieke situatie ligt het proces een hele tUd stil. Dan gaat
het plots snel, heel snel. Cp 2l september 1793 rvordt Philip Mertens op de
fuitwerpse Grote Markt geraöraakÍ.
Een dossier van 1000 folio's hier samenvatten is natuurl{k onmogelijk.
Daarom versch|nt het in boekvorm. In dat boek kan u alles lezen over de
ongelijke strijd die Philip Mertens met het gerecht levert. een strijd die hij
dus zal verliezen. Dat hU z.ljn buren vennoord heeft, mUkt me meer dan
rvaarschijnlijk. Of hU ooit brandbrieven geschreven heeft. is heel wat
twrjfelachtiger. Ol'er die trvijfels kan u alles lezen in het boek "Het proces

Philip Mertens. een bokkenrijder berecht in Antu'erpen" geschreven door
Dirk Dobbeleers.
Het boek is te bestellen bU de auteur. Victor Driessensstraal 47 . te 2018
tuitwerpen. Tel. 031216.32.04.

COMPUTERFANATEN HELPT U MEE???

KIJK OP BLD. 13.

U VERDIENT ER NIETS MEE
MAAR A ZOU DE AFDELING

ANT\ilERPEN GEWELDIG HELPEN.



FAMILIEGESCHIEDENIS DE VRrJ (DE VRy.....)

oOo

De geschiedenis van de familie gmt terug tot 1475 en het resultaat van
zoveel jaren opzoekingen naar de voorouders. moest eens in een uitgave
rvorden samengegoten om voor iedereen toegankelijk te w,orden. Vandaar
dit boek "I)E VRIJ, familie van mij."

Het boek is voltooid en uitgegroeid tot een rverk van behoorhjke omvang en
verschUnt 19.06.1999. U krijgl een boekdeel van ongeveer 300 bladzijden.
waarin alle gevonden gegeyens betreffende de familie DE VRIJ (of DE
VRY) uit de Kenrpen (Malle. Rijkevorsel. Zoersel. Turnhout. Wijnegem
ew..) zijn samengebracht. Ook vindt u er andere naarndragers in o.a. DE
VRY'S uit Nieuwpoort. uit Antrverpclt. uit de omgeving van Tielt
(W.Maanderen), Sint Niklaas-Waas. DE VRIJ'S uit Nederland. Frankrijk.
de U.S.A. Canada. Nieurv Zeeland en Zuid-Afrika. Kortom een
gegcvensbank om eens mee uit te pakken.

Orn het geheel r,vat overzichtehjk te maken, werden ook schema's
btjgevoegq die toelaten om visueel een overzicht van de aanvenvanten te
krijgen. Zo vindt je in eén oogopslag je tante Maria en zie je hoeveel broers
je overgrootvader wel had. In de tekst kan je dan lezen. wie er zoal loog
over zijnouderdom.

Er werden meer dan 220 foto's of afbeeldingen van docunrenten
opgenomen. zodrat de lectuur heel aangenaam is en de lezer een gans
gamma DE \IRIJ's te zien kr{gt, die hij nooit ofte nimmer zou kunnen bij
mekaar treffen.
WU hebben getracht om zo actueel mogelUk te blijven, maar wij kunnen
niet garanderen dat elke geboorte van een DE VRIJ of het spijtige
overlijden ervan, tot in 1998 is opgenomen. Niettemin denken wij dat dit
werk voor eenieder de basis kan vormen om de verdere geschiedenis van
zijn takje DE VRIJ. (DE VRY) r,erder brj te houden. Irr deze optiek is de
aanschaf van dit boek dan ook een must.
Dit alles rverd gegoten in een genaaid boekw'erk. met plastifieerde kaft. 300

bladz ij den fami I iewetenswaardi gheden tijdens een peri ode

r2



van 500 jaar, met nooit gepubliceerde foto's van alle takken DE VRIJ(DE
VRY). De prijs voor dit alles bedraagl 950 Fr. vermeerderd met 150 Fr.
veruendingskosten. totaal dus 1100 Fr. Indien u het boek zelf komt
ophalen. dient u de verzendingskosten natuurluk niet te bctalen.
Het is evenwel wenselijk reeds nu in te schrijven en dit voor 30/0411999 en
dit door een overschrijving op rekening nr. 001 -3271466-16 op naam van
"BOEK DE VRlf'. Maantjessteenweg 106. 2170 Merksern.
Na de voorziene inschrijvingsdaturn van 30.04. 1999. kan het boek enkel
nog worden aangeschaft aan de prus van 1250 Fr. (+ eventuele
verzendingskosten).

oOo

DRINGEND GEVRAAGD! ! ! ! !

Bereidwillige leden, die een handje willen
toesteken, bij het maken van een index op

een parochieregister.

Het betreft de goed leesbare parochieregisters
van Zwiindrecht.
WU zoeken leden, die over een computer beschikken en

het programma haza-data gebruiken.Zij krijgen
fotocopies van enkele bladzijden, zodat zij deze thuis
kunnen invoeren. Kandidaten kunnen zich melden hlj Eric
Moury, tel .031458.35.49 of Engelbert Roels tel.
031449 67.52

Dank bij voorbaat !! !
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qoED oM WEC]EEN !

STADSARC H I E F' ANTIVERPE N.

ChaÉers en autografen (1220-1832). Inventaris (LZ).
De grootscheepse restauratiecampagne die het stadarchief in de loop van
1998 heeft ondernomen, met ondermeer de restauratie van 880 charters uit
de vefizamelingen Charters en Chaíers Supplement, heeft geleid tot een
nieuwe inventaris. De gerestaureerde charters kregen een nieuw nummer
en een formaatletter toegewezen en werden samen met de regesten (in het
Frans) uit de oude inventaris van F. Verachter opgenoÍnen in de huidige
toegang. Op termijn zullen de regesten w'orden vertaald en zullen ook
regesten worden gemaakl van de charters lvaarvoor dit nog niet gebeurde
(een deel van de venarneling Charters Supplement).

Lijst met geiïentificeerde huisnamen (L.L 101)
Het stadsarchief beschikÍ over twee belangrijke collecties die voor de l6de.
lTde en lSde eeulv gegevens verstrekken aan wie geïnteresseerd is in het
bouwkundig patrimonium en vooral in oude huiz,en. Het gaat om de

wijkboeken en de schepenregisters. Om met de rvijkboeken te werken. moet
men de naam van het huis in lot'estie kennen. Het opzoeken van die
huisnaam is echter een tijdrovend en omslachtig rverk. De nu verschenen
lijst met geidentificeerde huisnamen is een belangrijk en omslachtig werk.
De nu verschenen lijst met geïdentificeerde huisnamen is een belangrijk
hulpmiddel. omdat ze het opzoekingswerk vereem'oudigd en reeds een

aantal huisnamen ter beschikking van de onderzoeker stelt.

-Uittreksels uit de Nieuwsbrief van het Stadsarchief Antu'erpen.
Editie februari 1999 (nr. 2 van 1999)
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Het Felix Archief. (*)
Op 17 december 1998 werd Mn het college het eerste voorontwerp voor de
renovatie en inrichting van het Sint-Felixpakhuis als archiefdienst
voorgesteld. Het groen licht werd hier aangegeven om het dossier verder uit
te werken. Er wordt nu verder gewerkt aan het definitieve ondenryeÍp, aan
de gedetailleerde technische dossiers, het ruimtel|k programma en het
uitvoerig restauratiedossier.

Sluitingsdagen van het Stadsarchief in 1999. (*)
maandag 5 april - donderdag 13 mei - vrijdag 14 mei - maandag 24 mei -
woensdag 2l juli - maandag I november - donderdag I I november -
vrijdag 12 november.

Provinciale Commissie Studiebeuruenstichtingen Antwerpen. (**)
De Provinciale Commissie Studiebeurzenstichtingen furtwerpen publiceert
jaarldks in het Belgisch Staatsblad de lijst van stichtingen rryaanan de
beurzen met ingang van het volgend studiej aaÍ te begeven zijn. De
publicatie van 13.061998 (blz. 19536) voor het studiejaaÍ 1998/1999
veÍïneldt de volgende stichtingen :

Charlton, De Helt, Del Rio, Joos. Delien, Mertens. Rockox-Perez, Sanders,
Van Santvoort en Vanderkelen.
In de meeste gevallen wordt van de kandidaat een stamboom gevraagd
waaruit de venilantschap met de stichter bl|kt.
Voor het studiej aaÍ 199912000 rvordt de lijst gepubliceerd in MeilJuni
1999. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot de Secretaris van de
Commissie. Mevr. Van Kerckhoven. tel. 03/2405500.

Parochieregisters van Zrvijnd recht.
Orue Afdeling beschikt nu over de parochieregisters van Zwijndrecht.
Wie mee wil werken aan het invoeren en klapperen van dez.e registers kan
contact nemen met Eric Moury, tel .03/1583549.

Bronnen : (*) Nieurvsbrief van het Stadsarchief Antwerpen
(**) Irrfokrantje \NF Afd. Antwerpen
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VOOR ONZE LEDEN AANGESLOTEN
OP INTERNET.

Die leden aangesloten op internet en die hun E-Mail adres hadden
rnedegedeel{ weten dat ons maandel|Ls info-kÍantje, per e-mail.
opgedoekt is, maar ook dat het onmiddell{k werd ven,angen door een
dochtertje van oÍ:z:e Antwerpse Genealoog, dochtertje dat wij doopten De
Electronische Genealoog.
Graag willen wij de initiatiefiremer van het iufo-krantje. Armand Berré,
bedanken voor het feit dat hU gedurende voorbije jaar toch iedere maand er
in slaagde, ons interessante nieuwtjes te brengen.

Maar wij rnoeten voort. Het eerste numnler van de Electronische Genealoog
zal naar alle waarschijnlijkheid verschijnen op het einde van de maand
Maart 1999.
Eerdaa gs zal er tussen geinteresseerde leden een soort van brainstorming

plaats vinden om de richting te bepalen, waarin dit krantje verder dient te
evolueren. Er wordt gedacht aan een "Vraag en fuitwoord' rubriek.
Zelfs waog ik me af, of wij niet buiten de grenzen van onze afdeling
kunnen gaan.

Vragen genoeg. de antwoorden moeten we nog vinden.
Leden, die willen deelnemen aan de brainstorming; stuur ons een mailtje of
geef een telefmntje.
Ook leden, die een e-mailadres hebben en dit nog niet hebben
medegedeel{ laat ons het ueten.
WU moeten inderdaa{ van dit wonder van communicatie optimaal gebruik
kunnen maken.

Engelbert Roels

e-mail : engelbert@skvnet.be
Tel :031449.67.52
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Behercrder :
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Engelbert Roels

Speeltuinlaan 15,

2640 Mortsel
Tel: 031449.67.52
E-mail : Engeleft@s§net.be

fuidré Eeckels
Antoon Wolfsstraat l5l4
2900 Schoten
Tel: O31658.30.01

E-rnail : andre. eeckels@s[vnet. be

Richard Deruyter
Vogelkersstraat 4,

2180 Ekeren
Tel : 031664.3 l.4l

Jef Hendrickx
Ommeganckstraat .f .

zOlE fuitwerpen
Tel: 031233.93.91
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