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Ging terug naar Belgie in 1850. Geen verdere gegevens
vermeld.

Z-I Johawrcs Karel Tielemans, afkomstig uit Weert -
Puurs.
Vertrok in 1843.

AA-I Nn Valette, afkomstig uit Antwerpen.
Vertrok in 1843 aan boord van de "Th,odore 1"en kwam
terug naar Belgie met de
boot "Karel"in 1844. Andere gegeven zijn niet bekend.

AB-I Felix Van Dijck, afkomstig uit Retie, geboren op28
december 1827.
Vertrok in 1852 aan boord van de boot "Rogiers".

AC-I Eugeen Karel Johannes Van Dijck, afkomstig uit
Antwerpen.
Vertrok in 1852 aan boord van de boot "Rogier".

AD-I Marcus Van Noten, afkomstig uit Antwerpen.
Vertrok aan boord van de boot "Dijle" in 1843. Geen
andere gegevens bekend.

AE-I Karel Vogels, afkomstig uit Antwerpen.
Er zrln geen andere gegevens bekend.

Dringend gevraagd:

Deelgenoten (M/\D voor onze afdeling.

De algemene vergadering van deelgenoten van onze yzw
afdeling Antwerpen is het hoogste orgaan dat beslist over
het reilen en zeilen van onze vereniging; zeg maar ons
parlement!

Het zijn de deelgenoten die de beheerders benoemen (of
afzetten) en de budgetten bepalen en controleren. De
beheerders worden ook gekozen uit de deelgenoten.

Om persoonlijke redenen, meestal te wijten aan de
vergrijzing van onze deelgenoten, is hun aantal weer erg
geslonken, zodat zij niet meer voldoende representatief
zijn voor het 1000 tal leden van oÍze afdeling
Antwerpen. Daarom deze dringende oproep aan u om
onze gelederen te komen versterken.

Vergt dit veel van uw tijd? Niet meer dan uzelf wil. Wij
houden 2 à 3 algemene vergaderingen per jaar, in het
Centrum te Merksem. op een avond in de week tussen 20
en22lulur.
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Moet ge daar iets speciaals voor kennen? Neen. Een
positieve instelling voor onze vereniging en voor onze

hobby is ruimschoots voldoende. Natuurlijk is uw kennis
of ervaring met al wat aan familiekunde en aanverwante
disciplines raakt - ook computerkennis - een pluspunt.

Wat kost dat? 2,50 euro per jaar. Daar moet je het niet
voor laten!

Voelt u zich geroepen om iets meer tijd te besteden aan

de vertegenwoordiging van onze vereniging bij zekere
manifestaties, zoals het nationaal congres, of een
genealogische contactdag bij de één of andere
heemkundige kring, dan zullen wij dit met dank
begroeten.

Het blijft echter steeds vrijwilligerswerk. U doet zoveel u
wil, zonder enige verplichting.

V/ij rekenen er op u weldra te kunnen verwelkomen in
onze gezellige groep. Een briefie, een mailtje of een

telefoontje aan één van onze bestuursleden is voldoende.

Marcel Siebens
Voorzitter

S-I Johannes Bollen, afkomstig uit Antwerpen, geboren
in hetjaar 1814.
Vertrok met de boot "Karel" in 1844.

T-I Lodewijk Bonchap, afkomstig uit Antwerpen,
geboren op 20januari 1 8l 1.

Vertrok met de boot "Minerve"in 1844.

U-I August De V/ael, afkomstig uit Antwerpen.
Vertrok met de boot "Rembrand" in 1844. Overleed ten
gevolge van rachitis.

V-I Hendrik Keersteen, aÍkomstig uit Kapellen,
overleden te Guatemala rond 1843.
Vertrok met de boot "Th,odore" in 1843. Het zou kunnen
dat hij aan boord van het schip overleden is.

V/-I Julius Opstael, afkomstig uit Antwerpen.
Er zqn geen verdere gegevens bekend.

X-I Palmaert, afkomstig uit Mechelen, overleden te
St.Thomas Guatemala op26 augustus 1846.
Vertrok in 1845 met de boot Louisa Marie.
Doodsoorzaak is gele koorts.

Y-I Armandus Spillaert, afkomstig uit Antwelpen.

-2- 35



Hij was gehuwd met Louise Krohn.
Uit dit huwelijk:
1 Franciska, afkomstig uit St.Thomas Guatemala.

N-I Franciscus Tielemans.
Hij was gehuwd met Elisabeth De Cuyper, afkomstig uit
Antwerpen, overleden te Guatemala rond 1850.

O-I Joannes Franz Smout, afkomstig uit Antwerpen,
geboren rond 1794, overleden te Guatemalaop 7
september 1850.
Vertrok in 1849.
Hij was gehuwd met Elisabeth Dietrich.
Er zijn geen verdere gegevens bekend.

P-I Ivo FranzHubert Tielemans, afkomstig uit Weert -
Puurs, geboren op l8januari 1812.
Geen andere gegevens bekend.
Hij was gehuwd metBliza De Cuyper.

Q-I Julius Franciskus Balette, afkomstig uit Antwerpen,
geboren op 3 juli 1801.

R-I Adriaan Antoon Bielen, afkomstig uit Antwerpen,
geboren in het jaar 1819, overleden op 10 november
1 845.
Vertrok aan boord van de "Emma" in 1844.

ZOEK NAAMGENOOT ONDER EMIGRANTEN

Hugo Lambrechts-Auigustij ns

In de maand februari stond in de krant een artikel over de
internet-toegang tot het archief van Ellis Island. Tussen
1892 en 1924 passeerden meer dan 22 miljoen personen
de immigratiedienst op Ellis Island, juist voor de kust van
New York. Vóór 1892 kwamen de emigranten aan in
'Castle Garden' bij New York.

In de naamlijsten lees je uit welke plaats zij aÍkomstig
zijn, m welk jaar zt1 aankwamen en hoe oud zij toen
waÍen. Wil je meer informatie over een bepaalde
persoon, dan moet er wel wat administratie vervuld
worden. Het adres is: kt tp : /hry ww. e ll i s i s I andr e c er d s. or g/

Zoals de pastoor vroeger in onze streken als eens een
familienaam noteerde op het gehoor, merken we dat de
Amerikaanse ambtenaren ook heel wat schrijffoutjes
maakten, zowel in het noteren van de familienaam als in
de naam van de stad of gemeente.
Het is een onbegonnen werk om na te gaan of deze
alternatieve namen zo geblevenzijn in het verder
administratief bestaan van de personen in de U.S.A..

Het is mogelijk dat uit Europese documenten blijkt dat er
toch geen misschrijving heeft plaats gehad. Uit de
gegevens kunnen we enkele interessante besluiten
trekken. We geven eerst een overzicht, zonder lange
opsommingen.
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Lambrechts 80 personen ( 69 M en 11 V) Lambrechtr I
Lambrecht 232 ......... (135 M en 97 V) Lambrechtt 2

Lamprecht 217 ......... (129 M en 84 V) Lanbrecht 2

Lamprechts 1 Lombrecht 2

Lembrechts geen Lomprecht I

Lembrecht 6 Lambrechto 2
Lemprecht I Lambrechty 1

Lambreghts 4 Lambreekts 1

Lambreghts 4 Lambrechtse 3

Lambreght 2 Lambprecht 1

Lambregts 4 Lumbrecht 1

Lambrichts 2 Lamfrecht 1

Lampricht 1 Lambracht 2

Limprecht 6 Lambrescht I
Lambrechs 3 Lambzecht I
Limbrecht 19 Lambrect I

totaal: 605 personen

Als we het onderscheid maken dat 'Lambrechts'
Brabants is en 'Lambrecht' meer Vlaams, dan merken we

dat er zowat driemaal meer Vlaamse dan Brabantse
Lambrechtsen uitgeweken zijn (l ). Met 'Lembrechts' en

'Lembrecht" is de verhouding nog sterker. Vier personen
Lembrecht ziin echter Denen en de twee andere komen
uit Wielsbeke (West-Vlaanderen). Personen met de naam
'Lamprecht' (en varianten met 'p' i.p.'t . 'b') ztjn
voornamelijk van Duitse oorpsrong. Josef Lumbrecht is

aÍkomstig van Skolo (Rusland) en was 17 jaar oud toen
hij in 1913 arriveerde in Amerika. Op de Russische kaart
vinden we wel 'Skole' en dit ligt ten zuiden van Lvov,
waarbij 'Lemberg' genoteerd staat. Henie Lemprecht
kwam van Kletzk (Rusland) en was 16 jaar oud in 1911.

Josef en Henie zijn opvallend jong om hun geluk te
wagen in de Nieuwe Wereld. Hun steekkaarten kunnen

K-I Jean Pierre Aguet, afkomstig uit Lutry, geboren in
september 1807, overleden te Belize op 28 januari 1853.
Vertrok met de boot "I,na" en kwam terug naar Belgie
anno 1847.
Hij was gehuwd met Anna Catharina Bailleux.
Zij ging niet mee met haar echtgenoot.
Uit dit huwelijk:
1 Emiel, afkomstig uit Antwerpen, geboren op 23
september 1834.
Vertrok met de boot "Lessileirs"in 1847. Kwamterug
naar Belgie anno 1851.

2 Perus Karel Johannes, afkomstig uit Antwerpen,
geboren op25 november 1838.
Vertrok met de boot "Lessilier" in 1847.

L-I Filips Hendrik Augustinus, afkomstig uit Lueven,
geboren op25 februari 1815.
Vertrok aan boord van de "Lessilier" anno 1847
Hij was gehuwd met Augustine Brand, aÍkomstig uit
Viersel - Zandhoven, geboren op20 november 1809.
Ging met haar man mee.
Uit dit huwelijk:
1 Stefania, aÍkomstig uit Antwerpen, geboren op 13 mei
1 837.
Z4 vertrokmet haar ouders.
2 Wilhelmina, afkomstig uit Antwerpen, geboren op 8

april1842.
Zij vertrok met haar ouders.

M-l Johannes Meys, afkomstig uit Wilmarsdonk.
Er zijn geen verdere gegevens bekent.
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deel uitmakend van een verwelkmingscomit, bij
aankomst van de boot "La Dyle".
2 Florent.
Geen andere gegevens bekend.
3 Emile Francois.
Kwam toe in Guatemala in 1847 aan boord van het schip
"Lessilier".

I-I Heinrich Andersen, afkomstig uit Duitsland, geboren
op 9 februari 1818.

Vertrok in 1850.
Hij was gehuwd met Jozefina Tielemans, geboren te
Weert - Puurs op 16 april1824.
Uit dit huwelijk:
1 Matilda, geboren te Guatemala op 15 maart 1850.
2 Jozeftna, geboren te Guatemal a op 26 januaÍi 1 854.
3 Heinrich, geboren te Guatemala op 17 juli 1856.

J-I Felix Desprets, afkomstig uit Brussel, geboren rond
1 803.
Vertrok aan boord van de boot "Dyle" in 1843.
Vermoedelijk overleed hij in 1846.
Hij was gehuwd met Marie Jos,phe'Wouters, aÍkomstig
uit Ant'werpen, geboren rond 1808.
Uit dit huwelijk:
1 Emma, afkomstig uit Brussel, geboren rond 1836.
2 Leorie, afkomstig uit Brussel, geboren rond 1836.
3 Angela, afkomstig uit Brussel, geboren rond 1839.

een aanknopingspunt geven om na te gaan ofhun
voorouders immigranten waren uit onze Lage Landen en
Duitsland.

Herminie Lanbrecht was24jaar oud in 1910 en kwam uit
het Belgische 'V/ijnghene'. We vermoeden dat hier
eerder 'Wingene', uit V/esrVlaanderen, dan wel
'Wijnegem' bedoeld wordt. Herminie moet rond 1886

geboren zijn enhet eindigen van de familienaam op 't'
duidt op een Vlaamse afkomst. In Wijnegem treffen we
in die periode slechts een gezin 'Lembrechts' aan, met
zes kinderen in deze gemeente geboren. Josephus

Cornelius Lembrechts, geboren te Halle op 18.3.1848,

huwde in Schilde in het jaar 1880 met Joanna Catharina
Van Gerwen.Hlj was de brouwer "in de drie Lindekens"

Dirk Musschoot schrijft dat in de eerste helft van de 19d"

eeuw de textielnijverheid in West-Vlaanderen ineen
zakte door de concurrentie van het Engelse linnen (2).In
1845 hadden de boeren af te rekenen met de

aardappelziekte en nadien zouden de tarwe- en de

roggeoogsten verloren gaan. In 1912 verscheen in de

Vlaamse kranten dat er in de westeliike Canadese
provincies gratis grond te verl«ijgen was.
We sluiten dit onderzoek af met nog enkele
familienamen van emigranten via Ellis Island.
Fierens: 29
Vloebergh: geen Vloeberghs: 4

Hoeyberghs: geen Hooyberghs: 1

Wens: 51

Augustijns: 1 Augustyns: 8

-32 - -5-



Vo€tnoten: I Ca os Gustavo, geboren te St.Thomas Guatemala op 7
l- Zie "over enkele patroniemsnamen in de Antwerpse oltober 1847, overleden te Padjs rond 1917.

Kempe[", HLA, Vlaainse Stam 37jrg, .I34, Ve iet Guatemala in 1886.

rraaÍ-april 2001, blz. 136 Hij wa§ gehuwd met Hortensia De Ridder, geboren te

2- "Wij gaan traar Amedka", Dirk Musschoot, Larmoo St.Thomas Guatemala, overleden te Parijs.

Tielt 2 Mathilda Comelia, geborcn te St.Thomas GuateÍnala op
18 decembeÍ 1851, overleden te Geel rond 1918.

Nog literatuuÍ over emigratie naar Amoika Verliet Guatemala in 1880.

- "Red Star Line", Robert Vervoort, Pandora 1 999
- Emigranten mar Amerika, vvF 1992
- Belgische emigranten naar Amerika 1903-1904, VvT G-I Johan Serigien, afkomstig uit AntwerpeD, geboreÍI

1996 op 3l januad 1828.

- Belgische emiganten naar Amerika 1905, Richard Verhok in 1850.

Derulter 1 998 Hij is getrouwd te Guatamala met DoloÍss Urruela,
- Belgische passagiers waaronder emigmnten voor de geboren tE Guatemala op 19 oktober 1828.

jarat 1896-97-98-99, Guy Bau]vers Uit dit huwelijk:
2O0l I Jos, Leopoldo, geboren te Guatemala op 26 juli 1 860,

- Landverhuizers, Antwerpen als kruispunt van komen en overleden voor 1 866.

gaan, uitg. Pandora 2002 2 Jos, Leopoldo, geboren te Guatemala op 15 april 1866.

- Death Memorial Cards (3 delen), samenstelling Parí 3 Matilda Teresa, geboren te Guatemala op 28 Ínaaxt

Callens, WF Tiett 1870.

- Ellis Island - interviews in their own words, Peter
Morton Coan, Checkmark Books,

immigration tot the U.5.1892-1»4 H-I Petrus JozefTKint de Roodenheke-

- Ellis Island, gateway to the Amedcan Dream, Pamela Hij was gehuwd met Arna WauÍnaD§.

Reeves, Cresc€nt Books N.Y. Uit dit huwelijk:
- Belgische emigralteq redactie Anne Morelli, Epo 1999 I Auguste Piene JoseptL aÍkomstig uit Antweryen,
- Passagers belges paÍis vers l'Amerique de I 83 3 à geboren op 22 november 1 8 I 6, overleden te Brussel op

1855, Jean Ducati, 1998 20 maad 1878.
Kwam in 1 84 I toe te Guatemala aan boord van de boot "
Louise Marie". Op blz. 22 wordt hij vemeld als zijnde
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D-II Johannes Hubert Tielemans, afkomstig uit Weert -
Puuts, geboren op 6 augustus 1814, overleden op25
december 1845, zoon van D-I.
Vertrok met de boor "Minerva in 1844.
Zrlnzoonbij een onbekende vrouw:
I Lodewijk, afkomstig uit Weert - Puurs, geboren op 10
januari 1839.

E-I Petrus Frans De Ridder, afkomstig uit Ekeren-
Kapellen, geboren rond 1798.
Vetrok aan boord van de "Iena"in 1845.
Hij was gehuwd met Maria Elisabeth Van Wallendael,
afkomstig uit Antwerpen, geboren rond 1807.
Uit dit huwelijk:
I Petrus Paulus, afkomstig uit Ekeren-Kapellen, geboren
op 30juni 1829.
2 Amelia Katharina, aÍkomstig uit Ekeren-Kapellen,
geboren op 16juni 1831.

Vertrok met de "I,na" anno 1845, met haar man en
ouders. Zij bleef niet in Guatemalamaar kwam terug
naar Belgie.
Zij was gehuwd met Karel Hagendoorens.

F-I Adriaan Nuyens, afkomstig uit Stabroek, geboren op
17 februari 1808.
Vertrok in1844 met de boot "Jean Van Eyck".
Hij was gehuwd met Isabella Tielemans, aÍkomstig uit
Weert - Puurs, geboren op 5 augustus 1808.
Uit dit huwelijk:

De voordracht.

In die eeuw die zich uitstrekt tussen, ruwweg gesproken,
1560 en 1650, lag Europa stevig geklemd in de ijzeren
greep van de duivel. Dat althans was de mening van de
demonologen, geleerden die zich beriepen op filosofen,
theologen en kerkvaders om aante tonen dat Satan en
zijn demonen daadwerkelijk op aarde aanwezig waren en
het leven der stervelingen beinvloedden. In de ogen der
demonologen was de vrouw het wezen bij uitstek
waarvan de duivel zich bediende om de mensheid ten val
te brengen. De vrouw werd in hun ogen de dienares van
de duivel met wie ze copuleerde en een pact afsloot.
Deze overtuiging, geworteld in eeuwenoude
vooroordelen en religieus geihspireerde mysogynie, was
ervoor verantwoordelijk dat tijdens de 16d" en 17d" eeuw
in heel Europa duizenden vrouwen na mensonterende
martelingen de brandstapel bekloÍrmen. Op het
hoogtepunt van de heksenwaan waren zelfs stokoude
vrouwtjes en kinderen niet veilig voor de heksenjagers.

Vertrekkend vanuit het onderscheid tussen toverij en
hekserij, wordt het ontstaan en de verspreiding van het
demonologisch ideeëngoed binnen Europa onderzocht.
Daarbij wordt uiteraard de beruchte "Heksenhamer" uit
1487 gemalyseerd. Vervolgens komen de factoren aan
bod die de eigenlijke vervolging kunnen verklaren. Niet
alleen het historische kader krrjgt aandacht , ook de
heksen zelf treden in het voetlicht. Verder wordt een
historische analyse gebracht van de beruchte processen
(de stijl van procederen, de rechtbanken, de
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onderzoekstechniek, de bestÍaffing) err van de zij vergezelde haar ma4 maar staat niet op de
heksersabbat. Tijdens de voordracht wordt een poging passagierslijsten vermeld.
ondemomen om een aantal stereotiepe voorstellingen met Uit dit huwelijk:
betoekking tot het verschijnsel te ortzenuw€n. De I Petonilla, afkomstig uit SteeÍbergen (N1), geboren op
benadering van de problematiek is deze van een 13 mei 1834, volgt onder C-II.
historicus en ne€mt het brormenmatedaal in de archieven
als uitgangpunt. C-II Petronilla Kooís, afkomstig uit Steenbergen §l),

geboren op 1 3 mei 1 834, dochter van C-I.
De spreker. Zij was gehuwd met Jacques Adotphe de Lafaille,

aflomstig uit Brussel, geboren rond 1823.
Erik Aerts studeerde aan de Universitaire Faculteiten Verhok in 1845 met de boot "Renaissance" en veÍvoegde
SinÈIgnatius te Antwerpen en aan de Katholieke Belgie (Gent) in 1859, vergezeld van lrouw er kinderen.
Unive$iteit te Leuven filosofie en geschiedenis. Hij Uit dit huweliik:
promoveerde in 1988 op een doctomatsproefscbrift over 1 Delphine, gebor€n te Santo Thorias (Guatemala) op 22
de bierindushie tijdens het Ancien Régime. augustus 1852.
Jarenlarg was hij als Werkleider in het Algemeen 2 Augustina Emestine, geboren te Parcadiac Guatemala
Rijksarchiefverantwoordelijk voor het archiefvan de (?) rond 1858.
oude Rekenkamem. Hij is thans Hoofd van het
tujksarchiefAntwerper. Sinds 1989 doceert hij
economische en sociale geschiedenis in het depaÍement D-I Nn Tielemans.
handelswetenschappen van de Vlaamse Economische Hij was gehuwd met Anna Mada Smeedts.
Hogeschool en sinds 1999 is hij professor sociaal- Uit dit huweliik:
economische geschiedenis van de Middeleeuwen aan het I Charles Hubert, geboren te Weert - Puws op 12 januari
departement geschiedenis van de K.U.LeuveÍr. 1810.
Zijn eigenlijke specialisatie is de economische Vetuok in 1834 aan boord van de boot "Dyle". Zou
geschiedeÍds, de monitafue geschiedenis en de finaacieel- overleden zijn ir Guatemala in 1847. (btz.32)
institutionele geschiedenis. Over deze materie Hï was gehuwd met MaÍia Larache.
publiceerde hij talrijke boeken en wetenschappel[jke 2 Johannes Hubert, aÍkomstig uit WeeÍ - Puurs, geboren
artikels. Voor zijn werk ontvi[g hij reeds diverse op 6 augustus 1814, volgt onder D-II.
onderscheidingen, onder meer de Spaelad-pÍijs van de
provincie Brabant voor het beste sociaal-economisch
werk en de vijfaarlijkse prij s voor geschiedenis en
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B-I Filips Josef Emonce, afkomstig uit Antwerpen,
geboren rond 1801, overleden voor 1851.

Vertrok in 1843 aan boord van de "Dyle". Ging terug
naar Belgie in 1848.

Hij was gehuwd met V/ilhelmina Heer, afkomstig uit Den
H*9, geboren op 21 februari 1787.
Ging mee met haar man.
Uit dit huwelijk:
1 Karel Alfons, afkomstig uit Antwerpen, geboren op 13

april 1821.

2 Johannes Filips Jozef, aÍkomstig uit Antwerpen,
geboren rond 1824.

Vertrok met zijn ouders.Staat vermeld als "ali,n,"
(krankzinnig).
3 Eleanora, afkomstig uit Antwerpen, geboren op 4 juli
1826, volgt onder B-II.

B-II Eleanora Emonce, aÍkomstig uit Antwerpen,
geboren op 4 juli 1826, dochter van B-I.
Zijkwamterug naar Belgie in het jaar 1849

Haar zoonvan een onbekende man:
1 Jacob Jozef Paul, geboren te Guatemala op 19 april
1852.

C-I Petrus Johannes Julius Koorts, afkomstig uit
Stabroek, geboren rond 1796.
Vertrok met de boot "Jean van Eyck" in 1844. Kwam
terug naar Belgie in 1847 met dezelfde boot.
Hij was gehuwd met Laurence Baeten.

volkskunde van de provincie Antwerpen. Met zijn
proefschrift werd hij laureaat van de Koninklijke
Academie der Wetenschappen. Momenteel is hij ook erg

bedrijvig in Italië, onder meer als onderzoeker van het
onderzoeksinstituut Francesco Dantini in Prato en als lid
van het wetenschappelijk comité van het Archivio di
Stato in Firenze.
Erik Aerts woont in het landelijke Begijnendijk. H1j

houdt van schrijven in zijn meest diverse uitingen en is
dol op katten, eveneens in hun meest diverse
verschijningsvorrnen, nvafte katten incluis.

25,00
31,00
3,50
7,50
2,50
1,25

1,25

2,00
21,00
2,50

Uitgaven van de Afdeling Antwerpen

Emigranten naar Amerika
Belgische emigranten naar Amerika II
Vademecum Latij ns-Nederlands
Kwartierst aten 7 generaties

Stamboek Vlaanderen II
Grafschriften Schelle
Grafschriften Gierle
Afkortingen Oud Schrift
Bewerkte parochiereg Ekeren 1792-1820
Jubileum uitgaven
Volkstellingen (diverse gemeenten)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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Het legaat Lodewijck Debarsee

Steunend lid van onze vereniging van 1972 tot 1996
Bij legaat ontving het Nationaal Centrum voor
familiegeschiedenis een gift van (+) Lodewijck Debarsee.

De gift omvat een metalen kast met 4 schuifladen van elk
65 cm., gevuld met 2,60 meter waardevol archief. Het
grootste gedeelte omvat een goed geordende genealogie,
aangevuld met een verzameling overlijdensberichten en
krantenknipsels meestal van bekende personen.
De oudste gegevens De Barse/De Barsee vinden we terug
in 1690 te Brugge, waar ook de genealogie een aanvang
neemt.
Later, rond 1760, vinden we uitgebreide vertakkingen
naar Oostende en Vlissingen.
Op 6.10.1797 werd Jean Pierre Bargie te Oostende
geboren als zoon van Jean Joseph en Maria Antonia
Theresia Lauwerens. Hij was de oudste van 3 kinderen.
Jean Pierre Bargie zal in februari 1840 met zijn vrouw en

3 kinderen naar Antwetpen verhuizen, alwaar het gezin
nog met 9 kinderen uitbreiding nam.

Uit een eerste onderzoek van dit prachtig
gedocumenteerd archief blijken verschillende takken
terug te vinden in het Brusselse en in Nederland (Bergen-

op-Zoom en omstreken).Voorwaar een mooie en
waardevolle aanwinst . Zie verder.

Vanderhaeghe Jan

Directeur Nationaal Centrum

Hij was gehuwd met Adriana Van Tichelt, afkornstig uit
Kapellen, geboren rond 1808.
Uit dit huwelijk:
I Jacob Eugeen, afkomstig uit Kapellen, geboren op 6
oktober 1827.

Verliet Guatemala circa 1845 I 1846.
2 Constanza Katharina, afkomstig uit Kapellen, geboren
rond 1828, volgt onder A-II-a.
3 Amelia, afkomstig uit Kapellen, geboren op 21

december 1829, volgt onder A-II-b.
4 Johannes Franciscus, afkomstig uit Kapellen, geboren
op 6juni 1831.
verliet Guatemala in 1856.
Hij was gehuwd met Anna Cristina Hambitzer.
5 Karel Eugenius Johannes, afkomstig uit Kapellen,
geboren op 28 februari 1834.
Vertrok in1844 met de boot "Théodore" 2.
Hij was gehuwd met Elisabeth Hannuth.

A-II-a Constanza Katharina Kuylen, afkomstig uit
Kapellen, geboren rond 1828, dochter van A-I.
Verliet Guatemala in 1845.
Haar dochters van een onbekende man:
I Luisa, geboren te St.Thomas Guatemala voor 1856.
2Maia, geboren te St.Thomas Guatemala voor 1856.

A-II-b Amelia Kuylen, afkomstig uit Kapellen, geboren
op 21 december 1829, dochter van A-I.
Vertrok in1844 met de boot "Jean Van Eyck".
Zrlwas gehuwd met Valeriano Valdez.
Uit dit huwelijk:
1 Leon, geboren te St.Thomas Guatemala rond 1356.
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grondgebied toe te laten maar die moesten dan de
Guamaltese nationaliteit aannemen. Alzo werd beslist en
het ronselen van kandidaat-emigranten kon beginnen, tot
zelf buiten onze gtenzen. (l) Die kandidaten werden
zonder enige selectie ofgezondheidscontrole op de rol
gezet en konden vertrekken. Na aankomst in Guatemala
bleek de gekozen site één der ongezondste te zijn van
Zuid Amerika: Sint Thomas was een door God verlaten
stuk oerwoud, waar de muskieten de heersers waren.

We uiten hier het vermoeden, dat het de toenmalige
Belgische regering om te doen was zich te ontdoen van
een aantal onderdanen in het toen door honger geteisterde
België.

De lezer vindt in het hierboven aangehaalde boek alle
gebeurtenissen die zich afspeelden, zowel in België als in
Guatemala, in die voor de Belgen on -smakelijké
geschiedenis.

G.M.E,.Vervoort
Ekeren - November 2002

(1) Er deed een liedje de ronde dat ging als volgt : "Wie
gaat er mee naar YeraPaz? Daar moeten we niet werken.
Eten en drinken op ons gemak En slapen gelijk een
verken".

A-I Petrus Frans Kuylen, afkomstig uit Wilmarsdonk,
geboren op 17 september 1801.
Vertrok in 1844 aan boord van de boot "Jean van Eyck".

BENT U NOG LID VAN DE VYF?

Geachte lezer,

U houdt het eerste nuÍnmer van de ..Antwerpse

Genealoog" 2003 in de hand. Het is een bijkomend
tijdschrift dat u gratis wordt aangeboden door de
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, regionale
afcleling Antwerpen.

U hebt dus ook uw lidmaatschap voor de VVF Nationaal
hernieuwd en ondertussen ook reeds de eerste twee
nummers van Vlaamse Stam ontvangen.
Ook opgemerkt dat elk nurnmer van Vlaamse Stam nu uit
twee tij dschriften bestaat?
En toch zou het kunnen dat u Vlaamse Stam niet
ontvangen heeft. Hoe komt dat?
Ook aan die leden die hun lidmaatschap voor 2003 niet
hernieuwd hebben, hebben wij alsnog het eerste nummer
van de "Antwerpse Genealoog,,toegesfuurd, maar dit is
wel het laatste als u nu geen actie onderneemt!

Wens je dus op de hoogte te blijven van hetgeen er reilt
en zeilt in de genealogische wereld, de voordrachten, de
lessenreeksen, de aanwinsten in de bibliotheek, de
nieuwe uitgaven, enzovoort ...... hernieuw dan nu uw
lidmaatschap.
Met dank bij voorbaat.

Storten van25 € op rekening 000-09273g2-62t.n.v.
VVF.
Vergeet uw lidnummer niet te vermelden.

11-
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STAMBOOMONDERZOEK: Getrouwd in Brecht

Geven elkaar het ja-woord:
Jan Adriaensen en Adriana Peeters,
Lenaert'Wyts en Cornelia Coremans,
Niclaes Kempenaer en Hendrica Adriaensen,
Hendrik Mortelmans en Maria Aerde,
Hubert Huybrechts en Adriana Stoop,
Toon Joossen en Liesbeth Hendrickx.......

U kent niemand van deze Brechtenaars? Geen wonder.
Al deze huwelijken werden immers 400 jaar geleden
ingezegend door de pastoor van de Sint-Michielskerk.

Het parochieregister waarin deze huwelijken in 1603 zijn
opgetekend, met de namen van de getuigen erbij, werd
vorig jaar in Brussel ontdekt in een antiquariaat en berust

nu in het Rijksarchief te Antwerpen. Het loopt van 1596

tot 1612 en vermeldt huwelijken en doopsels in deze
periode. Er is eveneens een lijst van personen die werden
opgenomen in het zondagsgebed. Dit is het oudst
bewaarde parochieregister van Brecht.

Van dit register, en van vele andere (tot ca. 1950) kunt u

de gegevens opzoeken in de bibliotheek van de

Geschied- en Oudheidkundige Kring in Brecht. Een
bezoekje aan onze bibliotheek is een must voor al wie
met stamboomonderzoek in die regio bezig is.

U vindt er ook een grote verzameling bidprentjes,
doodsbrieven, publicaties over families, en heel wat info
over Brecht, zijn geschiedenis en monumenten.

Het Guatemaltese avontuur.

De gegevens uit deze file komen uit het boek "Le
Cauchemar guatémaltèque" van Huguette De Clerck,
Bibliothécaire en chef honoraire du parlement. Een copie
van dit boek berust in de bibliotheek van de VVF en is te
raadplegen onder het nummer H.P.90-0128.

Het boek beschrijft in een zeer goed leesbaar Frans een

donkere bladzijde uit onze vaderlandse geschiedenis.Een
korte Nederlandstalige samenvatting vinden we vooraan
in het boek geplakt.
Het betreft de emigratie van een 1.200 tal personen
vanuit België naar Guatemala (Vera-Paz) in de jaren
1842-1858 met de bedoeling daar een kolonie te vestigen
in Sint Thomas. Niet alle emigranten waren Belgische
onderdanen; een groot aantal kwam uit Duitsland en

enkele uit Nederland. Van de Belgische emigranten,
vermeld in deze file hebben we diegene geselecteerd die
uit de provincie Antwerpen herkomstig waren of met
Antwerpenaren gehuwd waren. We vermeldden tevens de
kinderen van deze die in Guatemala geboren werden.
Van sommige personen zljn de gegevens eerder summier,
van andere dan weer meer uitgebreid.

Het Guatemalteekse avontuur was geen lang leven
beschoren. Daar waar het de bedoeling was van de
toenmalige Belgische koning en regering, ter plaatse een

Belgische kolonie te maken bleek algauw dat de
Guatemaltese regering daar niet mee akkoordwas. Zij
ging er wel mee akkoord de emigranten op haar
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mij niet bekend. Mogelijk verbleef hij een tijd in het
buitenland. Zie hiervoor rraar de "briefwisseling
JANSSEN" in het fonds VAN HEGE.

-Vader Louis (sr.) of Petrus, Carolus, Ludovicus
JANSSEN is geboren te Antwerpenop 0610211864 en er
overleden op3ll07ll910. Louis was de zoon van
Joannes, Baptista JANSSEN (geen verdere gegevens
gekend) en van Joanna, Catharina VAN BOUWEL. Zij
is geboren te Ekeren op 2110211828 en overleden te
Hoboken op2910411905. Was het Louis (sr.) die samen
met E. HARTZELL (schoonzoon), bestuurder was van de

firma in de Montignystraat 35, of was het Ludwig(r.)
zijnzoon?

-Mevrouw Louis JANSSEN, geboren Maria WITTE, is
geboren in Lingen bij Hannover in Duitsland. Data van
geboorte en overlijdenzljn mij niet bekend.

Ondanks een zekere welstand, is het niet zeker dat het
gezirJANSSEN-WITTE een gelukkige tijd heeft gehad.

Vader Louis(sr.) stierf reeds op 46-jarige leeftijd (1910)
en wat zeker schrijnend is, is dat moeder JANSSEN
(Maria WITTE) een zoon (Joseph) verloor tijdens de

oorlog 1914-1918 en een tweede zoon Ludwig,
krij gsgevangene was in Duitsland, haar geboorteland.

Voor meer gegevens over deze familie zie FONDS VAN
HEGE.

W. TEN GROOTENHUYZEN
09n2t2002

Open op dinsdag- en donderdagavond van 19.00 uur tot
22.00 (behalve op feestdagen), of na afspraak met R.
Mattheeussen (03-313.96.50) of M. Slachmuylders (03-
3t3.92.72).

Uit Brecht Nieuws: februari 2003 nr.l

Vanaf nu is
het e-mail adres van

VVF afdeling Antwerpen secretariaat :

wfantwerpen. secr@aavakag be
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De Barsee: Van Oostende naar Antwerpen

Joannes Josephus I)e barse werd geboren te Brugge op

1.2.1770 als zoon van CaÍolus De Barse en Hendrick
Maria. Hij overleed te Oostende op 31.1.1848.
Hij huwde te Oostende op 19.10.1796metlauwerens
Maria. Zgwas geborente Oostende op 16.10.1776 en
overled aldaar op 9.3.1868.
Het echtpaar had drie kinderen:
Joannes Petrus, oOostende 6.10.1797, die volgt
Jacobus, oOostende 1799.
Maria, oOostende 1801.

Joannes Petrus Bargie, o Oostende 6.10.1797 en * te
Antwerpen op23.4.1857, huwt te Oostende met Beuren
Paulina Francisca, o Oostende 29.4.1811 en + te
Antwerpen op 28.8. 1 866.

Joannes Petrus was kapitein van de brik " Sophia
Dorothea *(1826) van de reders- en handelaarsfirma Jan

Key te Antwerpen
Beroepsvermeldingen als volgt:
expert bij de Kamer van koophandel (4.2.1843)
Scheepskapitein ter koopvaerd (25.8. I 843)
Kapitein expert (1844)
Ancien Capitaine au long cours, expert nautique de

Tribunal de Commerce d'Anvers (23.4.1857)
In februari 1840 verhuisde hij, met zijn vrouw en drie
kinderen, van Oostende naar Antwerpen en woonde in de

Huikstraat nr l

firma ondergebracht met filiaal in Zweden of
omgekeerd?
Waar de kinderen gehuwd en of alle gezinsleden
overleden zijn is mij niet bekend.

-Caroline de derde dochter van het gezin JANSSEN-
WITTE is volgens de gegevens niet gehuwd. Wanneer
zij geboren en overleden is, is mij eveneens onbekend.

- Ludwig de oudste zoon ook genaamd Louis (r.) is
geboren te Antwerpen op 15nY1893 en overleden te
Merksem op 1310911964 endaar begraven. Ludwig was
een oud-strijder 1914-1918 en was krijgsgevangene te
Alten-Grabow, provincie Saksen in Duitsland. Volgens
zijn overlijdensbericht was hij ook oorlogsinvalide.

-Van de jongere broer Joseph is alleen bekend dat hij
misschien ook soldaat was in de oorlog 1914-1918. Er is
namelijk een brief dd. 1110511922 vanhet
gemeentebestuur van Hoboken Íuln de Plaatsbevelhebber
der provincie Antwerpen met de vraag, kosteloos vervoer
te krijgen voor Ludwig en zijn jongste broer Henri om op
16/0511922 te Zarren, de ontgraving van Joseph bij te
wonen. Op23l05ll922 is er een ontvangstbewijs van de
begrafeniskosten te Hoboken. Het jaar voordien (1921)
is er een aanyraag geweest om een grafkelder aante
kopen op de begraafplaats te Hoboken naast de
graÍkelder van de familie VAN HEGE.

-Henri is de jongste zoon van het gezin. Hiervan zijn
alleen enkele foto's in het fonds VAN HEGE terug te
vinden(F 24). Wanneer hij geboren en overleden is, is
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Voor verdere opzoekingen zie Fonds VAN HEGE. De kinderen:
De moeder van Maxcel en FerÍraode VAN HEGE, Helene Paulina Carolina, ' Oostendo 14.7,1833. + Àrtwerpen
JANSSEN, was het oudste kind van de familie 27.3.1864. x met Jacobs Franciscus Leopoldus op
JANSSEN-I ITTE. Het gezir met 6 khderen woonde 22.12.1863
toen in de MoÍfignystraat 35, te Antwerpen. Ësn Jo&nnes Atrtonius, ' Oostsnde 17.5.1835. + A.Írtweryen

burgerhuis dat er nu wat troosteloos bijstaat. 21.8.1876 in het Sint-ElisabethgaÍhuis. Klerk,
De 6 kinderen in volgorde varl leeftijd waxen: letlerkundige.
Helene - Jearme - Carotine - Ludwig - Joseph en Herri. Crrolur Jortrncs Fdurrdur, oOostende 23.4.1837. +

Sint-Jans-Molenbeek I 5.3. I 892.
-Helone is geborcn te Antwerpen op 17101/1888. Zij xmet..,...... xx met Debarsée Delphina Alexandrir4
huwde te Antwerper op 18/06/1907 met Rene VAN geboren Stoops in Gent 23.10.1845 en overleden Sint-
HEGE, geboren te Kluizen op 1 i/0?1869. Uit dit Jans-Molenbeek op 28.7.1906. Zijhaddentwee kindeÍÉn.
huwelijk zijn in hetjaar 1909 Marcel (29101) en Eulalie Sophia, 'Aatwerpen 2.7.1840. + Sint-Jans-
Femande(25ll1) geboren. Rene was dokter en zijn zoon Molenbeek 20.1.1915
is later landbouwkundig ingenieur geworden. Of deze x met De Mets LambeÍtus Josephus te Antwerpen op
kinderen ooit gehuwd zijn en waar zij vemroedelijk reeds 30.10.1861.
overleden z|n is mij niet bekend. Vader ovedeed te Rosrlic Emilia Prulina, " Antwerpen 23.10.1841. +
Antwerpen op 18/06/1936, Helene overleed ook te Paríjs 22.2 -1916.
Arfiterper. op 2'l 102/1969 . x met Scheeflrals Hefficus Wilhelrnus te Antwerpen op

25.1.1868
-Jeanne ofJoarma was gehuwd (...) met Elis Sophia Coleta Joannr, "Antwery€n 2.2.1843.
IIARTZELL (Zweedse nationaliteit ?). Van dit gezitr +Antwery€n 23.8.1843
zijn 3 kinderen gekend: Sophir Coleta Joenns, o Adwerpen 22.6.1844.
- EmilieDne o +/- 1915, Walter' +/- 1917 en Marthe " +/- +Antweryen 26.7.1844
1918. Van deze kinderen zijn foto's en Gustavus Carolus Jornrc§, 'Antwe4en 13.12.1846.
communieprentjes in het fonds VAN mGE onder F 15 +Antwerpen 12.6.1857.
en F 16 te vinden en zijn ook te zien op een famitiefoto Francoir Gusteve Jules, oAntwerpen 6.7.1849. +BÍussel
va.tr 1920 onder F 17. 25.1.1917.
In de " briefwisseling JANSSEN" (Forls VAN HEGE) x met Leman Julie te Doomik op 19.10.1880. Hij had een
zijn brieven gescbreven aan familieleden mst een militaire toopbaan . Zij hadden twee kindercn beiden in
gedrukte hoofding "E.IIARTZELL &L. JANSSEN' Doomik geboren.

met adrcs, Motrtignystraat 35, Antwerpen. Was hier een
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Maria Philomene Paulina Rosalia, oAntwerpen

15.5.1851. verliet in 1866 om in Oostende te gaan
huwen.
NNI, o en t Antwerpen 1853

Nog een andere tak verliet in 1839 Oostende en kwam
zich in Antwerpen vestigen.
Carolus Joseph Debarsee, "Oostende I 1 .9. 1 81 0 en * in
Antwerpen op 2.2.1883, zal in Antwerpen huwen op
17.7.1839 met Crikilie Josephina, "Antwerpen 7.1.1819.
Zijhadden zes kinderen, allen in Antwerpen geboren.

Zeer uitgebreide informatie over deze familie tot op
heden te consulteren in het VVF Centrum.

Jan Vanderhaeghe

EEN (ONGELUKKIGE FAMILIE
JANSSEN UIT ANT\ilERPEN ?

Van deze familie JANSSEN hebben wij via het Fonds
VAN HEGE, door opzoekingwerk, een en ander kurmen
terugvinden. Alle gegevens van dit gezinzljn
samengesteld uit fotom ateriaal en doodsberichten
verzameld door een vroeger WF lid Marcel VAN
HEGE. Onze centrummedewerker Francois Haverals
heeft van Fernande VAN HEGE, de zuster van Marcel,
deze documenten voor bewerking kunnen krijgen.
Het verhaal begint dus bij Marcel en Fernande VAN
HEGE.
Marcel is geboren te Antwerpen op 2910111909.

Fernande is datzelfde jaar ook in Antwerpen geboren op
25/1111909. Zij deden samen hun communie in de St.

V/alburgiskerk te Antwerpen op2510411920. In de "
briefwisseling VAN HEGE" van het fonds bevinden zich
enkele brieven van Fernande aan haar broer. (periode
te44)
De ouders waren, vader Rene, Seraphin, Triphon en de

moeder Helene JANSSEN. (meer detail, zie verder)
Het gezin VAN HEGE - JANSSEN woonde op de
Leopold de Waelplaats 12, Antwerpen, tegenover het
Museum van Schone Kunsten, een burgerhuis dat nu wel
zijn beste tijd heeft gehad.
De ouders van vader Rene waren:
Karel, Lodewijk, geboren te Grotenberge op 14108/1830
en er overleden op 09ll2ll9l0. Karel was onderwijzer
en was gehuwd (...) met Marie Constance EECKHAUT,
geborente St. Goriks-Oudenhove op 13/08/1836 en
overleden te Antwerpen op 0811211908.
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W;,r.akt en l.rid. want g-ij weet nocit dag" noclt tlttr
+

I

llrri vo()r rie ziel van zaliger
Mijrrireer

geboren
r864 en

ÈéÀ EE0lE.FiíI

I)rrrLlr. 'ï.heo De Smet. kort*r §i611v7straat. 4

Petrus Carolus &udovïou§ §en§s§n

Echtgenoot van h[ej ufvrouw
§fa,ria, \MITTE

te Antwerpen oP 6 Februari
alclaar godvruchtig overleden

op 3r Jttli rgr<:

TEZIIbI VAN t}E H. SÀORAMEN EN
@

Brave Echtgenoote, lieve Kirrderen.
il< had nr:g gaarlle voor Lr geieefd. doch
de cloocl sríe.ed mij den levetrsclraatl af en
rnlcte nrij uit rtw miclden rnr€§: nu weent
g'ij orn mijne doo<i. C) ween vrij, mAa.r

iàat ,.t rir'ior de rvAithtlop niet verv()eren,
ottz.e sclreiding- is slechts tijdelijk in het
verblijf der Ëngeien zien wij eil<a,nder
weer
I)ierbare l( iirderen. gedenk alloos tle liet-de
a;.li -rÀÀt 

u koesterd"l de geneqetrlteirl '1ie .ik
y()or rru'e e«lele Moeder had. I-lliif die rnoeder

"ói"n en beminnen. \vees haren troost en haren
;;;;;'ïLri--iti""à*' tt"uas lief, in rlie 11"1ds zrrlt
;i;;;";i;n *o"a vinden, oucr die liefde brengt
Ë,j u"ïé t.alige vereering aan mijne nagerla'clrtenis

/.oet ha.rt van Mariarrïvees 
ï:rJj;Jl .0,

(), mijn Jesus barmirartigherdl -Íoo da gen atiaat
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FAMILIGFOTO YAT{ HËT CEZI}I JAH§SEN - WTTTE,

VADER I§ PETRUS CAROLU§ LUDOYICU§ ]AI{S§EN (LOUIS SR") ,

MOEDER IS MARIA WTTTE (GEEOREI{ TE LINGEN * DUITSLÀND) .

DÉ KINDEREN ZIJN IN VOLGORDE VAÍII LEEFTUD I

HEIEÍ{E, JOANIIÀ (JEAN[{E), CARoLTNET LUDWTG (LOUrslR.}, Jo5ËPH,

HEiIRI.
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S@UV€NÍR

f,,*ixr"f.o**rnton

3{.rrrt ,}*nu.rn

lill'

MevruLrw Lorx jANSSEr", geboren M^RrÀ Wl'l"I'E: Mijnheer RËss VÀN

tl[0[; r\'levrouw RrxÉ VAN HECE, geboren HË(txE JÀNSSEN etr hunrE kinde(er

Mercer en Frnruor; Meiulfer ]uaue JANSSEN ; Meiulier Camure JANSSEN ;

Mijnheer Lunwro JANSSEN r Mijnheer Josrr,u JAn-§SEN ; Mijnheer Hrr-Hi JÀNSSEN;
MijnheeÍ cn Mcvrouw Ftars JÀNSSEN, hunne kinderen, schoon' eo kleinkirdereo;

MiinhèeÍ en Mevrouw llerxrrcg WITTË, hunne kindrrcn, §choon- rn hle{lkinderrx ;

lfletdef, UEd. met i[nigc droeihsiil lret alsteïv€u 1'an

MUNHEI1R

Pelrus Carolus ludovicus JÀN§§EN

hunnen beruindrn Ëchlgenoot, Vader, §choon-en Crootvader, liroed€r, Scltoonhroeder,

Oóm, Crooloolr en Neei, gel-.oien le AntueÍFen. deo 0 Febrmri 186,1 tn aldaar

Sodvruchtig overlt'dcn den 3l Juli, nn i)cdiend te zijn van de !l.l'1. Sacrímenien.

UEri, vorrit vrrzc,cfil ilen phrhligeri Lijkdienst bii te wonen, wclkë zàl plaats

hetlben, op \{ixnsdag 3 Augusrus, tefi 9 ureo 's tttcrgends, in de parochiale kerk van

de l{.11. r\!rcmrr.en Pttnlrs.

Men vcreenige zich ten sterrhuize, §lontigsvstÍaat, 35, ten ti I '? uÍt -

Dr bÈgrafrjnis zal plaaislhetrbrn in de Íamiliegro0d le Hohoketr'

DAï ZIJNE ZIEL IN VREDE RUSïE

AntweÍpeo, 3l Juli 1910.ínt àu

"r, Qollèí( St Fuquatit .i.
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