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Statistiek
Dit archief bestaat uit 625 archiefstukken, waarvan 619 losse stukken en 6 stukken in 3 dossiers.
Er zijn 278 niet openbare archiefstukken, deze worden niet getoond,
Er zijn 625 fysieke archiefstukken, waarvan 607 originelen en 18 kopieën.
Deze archiefstukken zijn opgeslagen in 58 archiefdozen.
Van de fysieke stukken zijn er 345 ook digitaal beschikbaar.

Archiefstukken per soort
aangifte
aankondiging
afdruk
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album
artikel
bestelling
betalingsbewijs
bidprent
boek
brief
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contract
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knipsel
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lastenboek
manuscript
map
menu
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palmares
partituur
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register
rekeningen
schoolrapport
schrift
tekening
thesis
Verzameling
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Archiefstukken per decennium
ongedateerd
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18e eeuw
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1790 - 1799

7
1

19e eeuw
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1830 - 1839
1840 - 1849
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Inventaris
1. Personaliteiten
1.1 Kunstenaars
1.2. Schrijvers
1.2.1. Victor De Meyere
De Meyere volgde een opleiding aan het Koninklijk Atheneum in Antwerpen, waar hij kennis maakte met Pol de
Mont, die als leraar aan het atheneum was verbonden. Op 19-jarige leeftijd is hij actief als medewerker van het
kort daarvoor opgerichte tijdschrift Van Nu en Straks. Hij maakt in die tijd kennis met Karel van de Woestijne, die
enkele jaren jonger was en via De Meyere betrokken raakte bij Van Nu en Straks. De Meyere was verder
medeoprichter van De Arbeid, die tussen 1901 en 1903 verscheen, van de Nieuwe Arbeid (verschenen in 1903
en 1904) en De Tijd (1913-1914).
Zijn eerste dichtbundel verscheen in 1894 onder de titel Verzen. In de daaropvolgende jaren publiceerde hij
zowel romans als verhalen- en dichtbundels. Ook verschenen vanaf de eeuwwisseling veel gedichten van zijn
hand in tijdschriften, om later te worden gebundeld en uitgegeven onder de titels De avondgaarde (1904) en Het
dorp (1905). Delen van zijn werk werden vertaald naar onder meer het Duits, Frans, Engels, Zweeds en
Esperanto.
Naar aanleiding van negatieve commentaren op zijn werk besloot De Meyere zich terug te trekken uit de groep
rond Van Nu en Straks en geen poëzie meer te schrijven. In 1907 aanvaardde hij een functie als adjunctsecretaris van het kort daarvoor opgerichte Antwerps Museum voor Folklore. Dit betekende het begin van een zeer vruchtbare carrière als
folklorist. Hij werd niet slechts conservator van het Museum voor Folklore maar ook de officiële folklorist van Antwerpen. Van 1920 tot aan zijn
dood was hij hoofdredacteur van Volkskunde, Tijdschrift voor Nederlandsche Folklore, dat reed in 1888 door zijn voormalige leraar Pol de Mont
was opgericht. Van zijn hand verschenen in die jaren talrijke folkloristische publicaties, waaronder ook verzamelingen Vlaamse volksverhalen en
sprookjes zoals De Vlaamsche Vertelselschat (1925-1933). Hij publiceerde nog een aantal literaire verhalen en romans, waaronder Nonkel Daan
(1922) en De Beemdvliegen (1930), maar ook die kennen duidelijke etnologische elementen.« Bron: Wikipedia »
v-640

Over Victor De Meyere
ongedateerd, 1 map
Verzameling archiefbestanden m.b.t. de Boomse schrijver Victor De Meyere

1.3. Musici
1.3.1. Roland Van Campenhout
Roland groeide op in de steenbakkerij-omgeving van de Rupelstreek. Zijn vader, een
jazzmuzikant (saxofonist), verdronk voor zijn ogen toen hij amper 5 jaar oud was. De moeder van
Roland begon daarna een relatie met een andere man, maar het boterde niet met zijn stiefvader.
Op zijn 14de trok Roland dan ook al het huis uit om zich in Antwerpen te vestigen, waar hij tal van
jobs deed. Via de platencollectie van zijn vader en de literatuur (Jack Kerouac) geraakte Roland
gefascineerd door jazz en later blues, maar het zou tot zijn 20ste duren alvorens hij zich effectief
op muziek zou toeleggen. Hij leerde verwoed gitaar spelen en kwam zo terecht in de skifflegroep
the William & Roland Skiffle Group. Vanaf 1967 werkte hij samen met het folkduo Miek en Roel,
dat op zoek was naar een begeleidingsgitarist. De samenwerking zou slechts een tweetal jaren
duren, waarna Roland zich op zijn solocarrière toelegde.
In 1968 richtte Roland de eerste "Roland and his Blues Workshop" op, een samenraapsel van
verschillende gastmuzikanten waarvan de bezetting regelmatig wijzigde. In 1969 boorde hij definitief een ander genre aan: blues, al zou hij zich
tijdens zijn carrière ook met andere stijlen zoals country, wereldmuziek, folk, rock ... bezighouden. Roland ontdekte het genre toen hij dat
decennium John Lee Hooker zag optreden in het café De Muze in Antwerpen. Hij brak door tijdens Jazz Bilzen, waar hij zijn reputatie als liveartiest vestigde. Eind jaren '60 besloot Roland zich te vestigen in Gent. « Bron: Wikipedia »
v-709

Dossier Roland Van Campenhout
ongedateerd, 1 map
*Kopieën van foto's van Roland + vermelding van de personages.
*Klasfoto Roland met afdruk waarop namen staan vermeld. (1e leerjaar Koninklijk Atheneum Boom, Hospitaalstraat L.
Mannekens)
*Afdruk van de schoolresultaten van Roland uit het 1e studiejaar B-voorbereidende afdeling (leraar M. Convents)
*Afdruk van een brief gericht aan Marc Van de Velde die Roland stuurde tijdens zijn legerdienst in Oostende.
De map met archiefstukken werd door Marc Van de Velde aan Marc Verlinden bezorgd.
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2. Folklore
2.1 Maria-Ommegang
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3. Literatuur
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3.1. Toneelstukken
3.2. Operettes
3.3. Gedichten
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3.3.2. Gedichten Armand Bal

v-641

Gedichten Armand Bal
ongedateerd, 1 map
Verzameling gedichten Armand Bal

3.4. Muziek
3.4.1. Liedjesboeken & liedjesteksten
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v-660

Verzameling partituren + liedjesteksten
ongedateerd, 1 map
Diverse partituren + liedjesteksten:
*Aan de Strijders (Troelstra-De Vries)
*Wiegelied (Joh. Brahms)
*Slavenkoor uit Nabucco (Verdi*Oostenrijk: Die Grenzen auf (Doeblin-Bermeiser)
*Hoge Toren (Jan Broeckx)
*Vrijheidslied (Bond van Arbeiders-Zangvereenigingen in Nederland)
*Socialistenmars (K. Gramm 1891)
*Ons denken doodt men niet (Jan Broeckx)
*Oud-Franse Volksliederen (bewerkt voor gemengd koor door Jan Broeckx)
*Broederschapslied (Mozart)
*Bundeslied (Mozart)
*Sluit aan! (Marcel Coole-Lode Van Doren)
*La Dosolina
*Morgenrood (Troelstra)
*Wereld in Groei (Verstrate-Van Doren)
*Lob der Dialektik (Bert. Brecht)
*Lob des Lernens (Bert. Brecht)
*De nieuwe toekomst (Mattheussen-Van Doren)
*De Jonge Metaalberwerker (Coenen-Van Doren)
*Wacht auf, ihr lieben Vögelein (Adam Gumdelzhaimer)
*Lente zwaait reeds haar toverstaf (TH Morley 1557-1602)
*Valsugana (Trentino)
*Bella Bimba (Italiaans volkslied)
*Vandaag Eerste Mei-zang (Coole-Broeckx)
*De Nieuwe Jeugd (Jan Broeckx)
*Les Montagnards
*La Paganella (Picarelli)
*La Montanara
*La Pastora (Malatesta)
*Quel Mazzolin di Fiori (Luigi Malatesta)
*Het hutje bij de zee (tekst)
*Vlaanderen (tekst)
*Een bloempje wonderbaar (tekst)
*Lachen (tekst)
*Lentegekweel (Strauss)
*Kameraadschapslied (tekst)
*De Internationale (tekst)
*Kameraadschap (Jan Broeckx)
*Treurmars (Russische revolutie)
*Daar is een lied (Benedikt Raes)
*Lied van de jeugd (tekst)
*De Vrolijke Trekker (tekst)
*Morifee (Jan Broeckx)
*Goede Nacht (tekst)
*De Witte Reebok (K. Kreutzner)
*Ik weet een mooie rozekijn (Duit volkslied 16e eeuw)
*Bonte bloemen (tekst)
*Lentelied (Fr. Schubert)
*Ick segh adieu (oud Vlaams volkslied)
*De Leeuwerk (Gijssels-Broeckx)
*Komt Vrienden in het ronde (bewerkt door Oscar Van Hemel)
*Solferstekjes (volkslied Elzas vóór 1840, vertaald Karel Beaujean)
*Het Lied van den arbeid (René De Clercq-Karel Candael)
*Goede Nacht
*Niet de wind ruist (Russisch volkslied bewerkt Jan Broeckx)
*Wonder Tarwe, Wonder Gerste, Wonder Koorn! (Hongaars volkslied-De Haeyer)
*'T is mei in 't land (oud strijdlied)
*Pavane (danslied 16e eeuw)
*De Koekoek
*Arbeiderstaal-tekst (Eugeen De Ridder-Jan Broeckx
*Het daget in den oost (Gijssels-Broeckx)
*Brugge, die schone (Gijssels-Broeckx)
*Arbeid (Gijssels-Broeckx)
*Offerande (Gijssels-Broeckx)
*Het Lied (Gijssels-Broeckx)
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v-661

Verzameling partituren + liedjesteksten
ongedateerd, 1 map
Diverse partituren + liedjesteksten:
*Sing mit Mir
*My Fair Lady(sopraan-alt)
*Granada (sopraan)
*Gaude Mater Polonia
*Heideroosje (Franz Schubert)
*Er is een roos (Vulpius 1599)
*Op de Hei de laatste rozen bloeien (Robert Stolz)
*Laß uns Brüder zusammenstehen. Gebet fü das Vaterlant
*Last Rose of summer
*Wijn, vrouw en zang (wals) Joh.Strauss
*Het Loze Vissertje (volkslied in 4 gemengde stemmen)
*The Silent Nightingale (Edvard Grieg-Ernest Lubin)
*De Stille Nachtegaal
*Amazing Grace (Newton-Coates)
*Rozen uit het Zuiden (Joh. Strauss)
*ANZ koorblad-op de eerste dag (Mattelaer-Roelstraete)
*Op Werkers! (Rik Van Steenbeeck 1879)
*Land of Hope and Glory
*Jagerskoor (uit der Freischütz)
*Loch Lomond (Schotse melodie)
*When Johnny comes marching home (Engelse melodie)
*Londonderry Air (Ierse melodie)
*The bells of Aberdovery (aria uit Wales)
*My old Kentucky Home (Foster)
*Frankrijk: Le chant des ouvriers (Pierre Dupont)
*Carmina Burana-5 Ecce Gratum
*Carmina Burana-Fortuna Imperatrix Mundi
*Oh Susanna
*Solidariteitslied (Brecht-Eisler)
*Marianne lied (L. Trafiers)
*Links, links (H. Eisler)
*Als wij strijden (bewerkt door L. Van Doren)
*De Vaganten (Marcel De Boeck)
*Love, this is my song (Charlie Chaplin, bewerkt door Marcel Mattheesens
*Cent Mille Chansons (bewerkt door Marcel Mattheesens)
*Wij zijn het uitschot (Brecht-Eisler)
*Vredeslied (Neruda-Brecht-Eisler)
*Meimars (Lode Van Doren)
*Italië: Inno dei lavoratori
*Zigeunerkoor-Troubadour (G. Verdi)
*Swing low (bewerkt door L. Van Doren)
*Nobody Knows (bewerkt door L. Van Doren)
*Oh, Peter go ring (bewerkt door L. Van Doren)
*Go down Moses (bewerkt door L. Van Doren)
*Thälmann Bataljon (Daniël-Van Doren)
*Lied der veensoldaten
*De Grote Dag (oud strijdlied)
*Arbeid Adelt (staplied)
*Donauzangen (Ivanoci, bewerkt door R.v.D. Helder)
*Bloemeke, Bloemeke (Jan Custers-Armand Beliën)
*La Blonde (Piemonte Val d'Aosta)
*Natuurvrienden-bondslied
*Hava Naguila
*Barcarolle (J. Offenbach)
*The dear little shamrock
*Glory, Glory, Halleluja (Van der Laan, Van der Yp)
*Wij marcheren (Tinn-Van Praag)
*Diep Water (deep river) negro-spiritual
*Wenn Ich Ein Vöglein Wär. Volkslied aus Niederösterreich (Robert Schollum)
*Cucu-Volkslied aus dem kanton Tessin (Schweiz) Robert Schollum
*Die Lorelei (Heinrich Heine-Friedrich Silchen)
*Schenkt men zich rozen in Tirool (Theo Albert-Carl Zellen)
*Beautiful Dreamer-Zonnige Lente(Bongenaar-Forster)
*Het Lied van de kraaiende Haan (Coole-Van Doren)
*Als Rots Zoo vast De Ridder-Broeckx)
*Licht van de Morgen (sopraan)
*Eens (Oudegeest-De Nobel)
*Volk'ren Ontwaakt (Sternefeld)
*Saam zijn we sterk (Manschinger)
*Un Coup de Beaujolais (Morel-Nony)
*Les Filles Beaujolaises (Morel-Nony)
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*Chantons en Choeur (L. Van Doren)
*B'arvoth Hanegev (Klatchin Bahareff)
*Daar was laatst een meisje loos (Lode Van Doren)
*Amerika:Hold the Fort
*Denemarken: Snart dages det Breudre
*Zegekoor uit Judas Maccabeus (Händel)
*Twee Sterren (Lode Van Doren)
*La Villanella-Italiaans Volkslied (Pigarelli)
*Du, du, liegst mir am herzen (Andrea)
*Engeland: For auld lang syne
*Natuurvrienden zingen
*Vrijheid (Engelman-van 't Kaar-de Klerk)
*Rijst het rood (De Ridder-Broeckx)
*Der Wirbelwind (Möller-Möller)
*Meld U aan (L. Van Doren)
*Lied van het Eenheidsfront (De Vos-Eisler)
*Edelweiss (Richard Rogers)
*Levensdroom (Beaujean-Jan Broeckx)
*Aan het Brugje (Beaujean-Jan Broeckx)
*Wiegelied van de Kozakken (Francken-Jan Broeckx)
*Home on the Range
*O. Musica (Gottfried Wilters)
*Innsbruck, ich muss dich lassen (Heinrich Isaac)
v-697

Liedjesboek (veelal socialistische inslag)
ongedateerd, 1 boek
Boekje met liederen, tekst + muziek
*Socialistenmars (K. Gramm 1891)
*Zomer-staplied (De Schutter-Van Doren)
*Wandellied (De Cnodder-Mattheessens)
*De Echo-staplied (Gijssels-Mattheessens)
*'k Kwam lestmaal door een groene wei
*Land van Fjorden-Noors volkslied
*Te Kieldrecht, te Kieldrecht
*Gelijk een roos in 't groene veld
*Pierlala
*De gedachten zijn vrij
*A.B.V.V. mars (D. Sternefeld 1949)
*Kameraadschap (J. Broeckx 1955)
*Mariannelied (L. Traffiers)
*Internationale (A. Degeyter 1888)

v-698

Roode Strijdzangen 1e reeks
1925, 1 boek
Liedjesboek (tekst + muziek) van Jan Broeckx:
*De Roode vloot
*Ken U Zelf
*Als Rots zoo vast
*Ons Lied
*Loutering
*Ons vrij bestaan

v-699

Rode Strijdzangen 2e reeks
1928, 1 boek
Liedjesboek (tekst + muziek) van Jan Broeckx:
*Rode vlag
*Rijst het Rood
*Rode Belijdenis
*Volharding
*Ballade van de Rode Zanger
*Ons denken doodt men niet

v-700

Natuurvrienden zingen
1948, 1 boek
Liedjesboek met 118 liedjes (tekst + muziek), uitgegeven door uitgeverij Ontwikkeling te Antwerpen (208 pagina's)

v-701

Verzamelmap diverse liedjes
ongedateerd, 1 map
Verzamelmap met kopieën van diverse liedjes
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3.5. Culinair
3.5.1. Koken
3.5.2. Bewaren levensmiddelen

3.6. Diverse literatuur
3.6.1. Moppen
v-649

Moppen Theo Van Cammeren Deel I
1987/1989, 1 map
"Nog te zenden" moppen verzameld op losse vellen A4
Op binnenzijde map:
8/6/87=74
16/11/87=78
12/3/88=100
18/11/88=114
11/8/89=133

v-650

Opgezonden Moppen Theo Van Cammeren
1996/2000, 1 map
"Opgezonden" moppen verzameld op losse vellen A4

v-651

Nieuwe doordenkertjes Theo Van Cammeren
2003, 1 map
Nieuwe doordenkertjes verzameld op losse vellen A4

v-652

Moppen Theo Van Cammeren
ongedateerd, 1 map
Moppen verzameld op losse vellen A4 (getypt)
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4. Openbare gebouwen
4.1. Musea
4.1.1. Gemeentelijk museum Boom
4.1.2. Steenbakkerijmuseum 't Geleeg
v-912

Dossier Steenbakkerijmuseum 't Geleeg
1986/1990, 1 stuk
Dossier met stukken m.b.t. het steenbakkerijmuseum 't Geleeg (Steenberghoekstraat 20,
Rumst):
*Informatiebulletin 't Geleeg jaargang 1 nr. 2 jan.-mrt. 1990
*Informatiebulletin 't Geleeg jaargang 1 nr. 3 april-juni 1990
*Brief Karel De Roeck (mede-stichter museum) gericht aan het gemeentebestuur van Boom
(dd 14 mei 1990) voor het bekomen van een kopie van de film 'Van Klei tot Steen'. Het
verzoek werd afgewezen.
*Brochure ter promotie en doelstelling van het museum dat in september 1989 de deuren
opende. Achteraan de brochure een overzicht vanhet aantal bezoekers gedurende de
periode september 1989 tot en met september 1990 en nog uit te voeren werken aan het
museum.
*Brief met hoofding van het museum, opgesteld door voorzitter en mede-stichter Peter
Swenden. In de brief wordt het idee tot oprichting van een museum nader toegelicht. Met
vraag tot financiële en morele steun. Het was de bedoeling het museum in het najaar van
1986 te openen.
*Krantenknipsel krant Koerier dd 3 december 1986 over de oprichting van het 'Paul Frateur
Museum' (voordien EMABB) ter ere van de stichter Paul Frateur die op 28 augustus 1986
overleed.
*Idem krantenknipsel van de krant Rupelgalm dd 4 december 1986.
*Promotiefolder voor museum 't Geleeg opgesteld in vier talen(NL, FR, ENG, Duits), met foto's van het museum.
*Promotiefolder uit 1990 van openluchtmuseum 'Bachten de Kupe', gevestigd in Izenberge-Alveringem.

4.2. Gemeentehuis
4.3. Gebouwen ten dienste cultuur
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5. Verenigingen
5.1. Kiwanis
5.2. Katholieke Filmliga Boom
v-379

Archiefstukken Katholieke Filmliga Boom
>1966, 1 map
Map met voornamelijk titels en voorbereidingen van films die elk jaar werden vertoond, samen met affiches en rekeningen.
Met verklaring van overdracht archief aan de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome.

5.3. RUGO

v-389

Archiefstukken m.b.t. RUGO Map '4'
ongedateerd
Diverse archiefstukken m.b.t. RUGO
*Artikel over kunstenaar Eduard Roofthooft
*Inschrijvingsformulier kunstenaars om deel te nemen aan een tentoonstelling.
*Brief Lehembre aan Fredrix
*Krant 'De Nieuwe Standaard dd 9 sept. 1946/11 sept. 1946
*Manuscript Emiel Fredrix (onvolledig)
Diverse krantenknipsels (De Aankondiger van Boom) aangaande activiteiten van RUGO
*Krant 'De Volksgazet dd 3&10 okt. 1944/24 nov. 1944
*Krant 'Volk en Staat' dd 2&3 april 1944-10-18&19 mei en 11&12 juni1944
*Krantenknipsels (vervolgverhaal) over het Fort van Breendonk van Frans Dille(datum niet bekend)
Krant 'Front' dd 26 sept. 1944
*Pagina Belgisch Staatsblad dd 28 april 1946
*Krant 'De Dag' (4 pagina's) dd 7 febr. 1942
*Krantenknipsel dd 12 nov. 1941 ivm algemene vergadering
*Krantenknipsel dd 27 sept. 1941 over Van Leriuskampen 1939-1940-1941
*Krantenknipsel dd 26 nov. 1944 over jeugdboeken die als Sinterklaas, kerst-en nieuwjaarsgeschenk kunnen dienen
*Krant (datum noch naam bekend) over processen WOII
*Regionale krant 'Ons Boom' dd 28 april 1946 met o.a artikel over kunstsmid Eduard Roofthooft en de 8e RUGO
kunsttentoonstelling.
*Diverse exemplaren briefpapier RUGO
*Ledenlijst RUGO 1937-1938 met vermelding adres (155 leden) + ledenlijst waarvan het jaartal niet vermeld is
*Bijlage van het Belgisch Staatsblad dd 13 juni 1942 waarin een wijziging van de 'standregelen' van RUGO staat
aangekondigd

v-391

Archiefstukken m.b.t. RUGO foto's + handtekeningen
ongedateerd
*Map met 7 foto's van tentoonstellingen, bestuur en kunstenaars.
*Handtekeningen van kunstenaars die deelnamen aan de tentoonstellingen van 1937-1938-1939

Copyright 2020 - Marc Verlinden

blad 17

Voorlopige inventaris van Archiefbestanden Ten Boome
v-392

Map briefwisseling RUGO
ongedateerd
Briefwisseling Rugo met kopiën van uitgaande briefwisseling en originele brieven inkomende post, dit van de periode
1934-1941 inclusief onderstaande stukken
*Lijst publicaties van Louis Wachters (V0392-001)
*Dagorde dd 24 aug. 1940 (10 punten waaronder kasverslag) (V0392-003)
*Lezing voor Radio Antwerpen dd 22 apr. 1939 te 17.30u.(5 pagina's) (V0392-008)
*Nota kosten verzenden krantenartikels aan Tysmans en Van Lerberghe (hoofding papier: AKOS) (V0392-012)
*Flyer 'Akademie voor Schoone Kunsten' over eerste tentoonstelling van zaterdag 21 aug. t/m zondag 29 aug. 1937 die
plaats had in de Hospitaalstraat. Met foto klas 1936-1937 en tentoongestelde werken. (V0392-046)
*Publicatie 'Actie-comité ARGUS' tegen uitbuiting auteursrecht door SACEM-ongedateerd (V0392-058)
*Folder promotie dansschool 'Lea Daan' in Antwerpen (V0392-063)
*Handtekeningen deelnemers algemene vergadering RUGO dd 23 okt.1938 (V0392-078)
*Foto Emiel Beuckeleers met echtgenote Isabella Josephina Donche met achterkleinzoon Marc Emiel Simpelaere n.a.v.
hun 60-jarig huwelijksjubileum (V0392-099)
*Adreskaartje Em. Beuckeleers-Donche, stichter scheepvaartmuseum Antwerpen en erelid RUGO (V0392-100)
*Uitnodiging K.K.V. Rugo plechtige opening zesde tentoonstelling zaterdag 12 april om 15u. ten voordele Winterhulp
(V0392-109)
*'Standregelen' Federatie der Vlaamsche Kunstenaars' (V0392-127)
*Uitnodiging jaarlijkse algemene vergadering RUGO op zondag 23 oktober in Hotel l'Univers, Antwerpesetraat 34 Boom
met aansluitend banket (V0392-132)
*Balboekje ter gelegenheid vierde Winterbal van 18 december 1937. Met muzikaal repertoire van orkest "The Derby Boys".
In twee layouts. (V0392-167/168)
*Krantenknipsel tentoonstelling Antwerpen ingericht door "Interprovinciale Kunst-Verwisselingen, jaartal niet bekend
(V0392-202)
*Programma 'Groote Gala-Avond' in Zaal Plaza op woensdag 8 december (ca. 1935) (V0392-213).
*Uitnodiging Tentoonstelling RUGO 20 t/m 25 april 1935 (V0392-214)
*Uitnodiging Tentoonstelling RUGO 11 t/m 19 april 1936 (V0392-216) in tweevoud.
*Uitnodiging Tentoonstelling RUGO 10 t/m 22 april 1937 (V0392-215).
*Flyer reclame Huis L. Smits-Van Doren: Vulhaarden en Buffet-Cuisinieren merk Couvinoise (V0392-217).
*Adreskaartje Poels Albert beeldhouwer. Karel Coggestraat 45 Antwerpen-Berchem. Op achterzijde in stylo: Van
Herbruggen Eduard, De Burletlaan 152 Elsdonk-Wilryck. (V0392-218)
*Bedanking echtpaar Beuckeleers-Donche voor gelukwensen met hun diamanten bruiloft (foto echtpaar en
achterkleinzoon Marc Emiel Simpelaere) ongedateerd (V0392-230)
*Naamkaartje Bouwmeester-Landmeter Ernest Lamot (V0392-327)
*Bewijs afgifte aangetekende brief gericht aan het ministerie van openbaar onderwijs (V0392-328)
*Bewijs betaling 100 fr. Gaston Moorkens voor onkosten secretariaat (V0392-338)
*Vier bewijzen afgifte aangetekende brief gericht aan het ministerie van openbaar onderwijs en gouverneur provincie
Antwerpen (1936-37-38) (V0392-339)
*Drie formulieren ter ondersteuning noodlijdende kunstenaars (V0392-340)
*Twee vellen papier met handtekeningen van aanwezigen op bestuursvergadering van 7/3/1937. Bij de handtekeningen
ook deze van Ludo Van de Wijgaert die op 8/2/1937 zijn ontslag had 'gekregen' (V0392-342)
*Bewijs afgifte aangetekende brief Minister van Openbaar Onderwijs dd 16/7/1936 (V0392-415)
*Bewijs afgifte aangetekende brief Provinciebestuur Brabant dd 9/9/1936 (V0392-416)
*Handtekeningen deelnemers vergadering RUGO dd 24 juli.1936 (V0392-445)
*Polis brandverzekering maatschappij 'Themis' op naam Ludo Van de Wijgaert voor de kunstwerken op de tentoonstelling
RUGO in de gemeentelijke jongensschool, Hospitaalstraat voor een periode van 9 dagen dd 11/4/1936 tot 19/4/1936
(V0392-449)
*Handtekeningen deelnemers vergadering RUGO dd 22 maart 1936 (V0392-450)
*Kladblad met ontwerp voor de organisatie van een RUGO tentoonstelling, jaartal niet bekend. (V0392-473)
*Kladblad brieven voor uitnodiging deelname aan de 6e tentoonstelling. Het eerste kladschrift is gericht aan de Federatie
van Vlaamse kunstenaars, de tweede aan erelid Steenackers om zijn verzameling tinnen voorwerpen tentoon te stellen.
(V0392-0477).
*Kladbrief gericht aan het provinciebestuur (kunst-en wetenschappen) voor het bekomen van ene toelage voor RUGO.
(V0392-478)
*Kladbrief voor uitnodigingen tot deelname tentoonstelling (V392-0483)
*Voorblad albumblad Lode Baekelmans 1879-1939 (V0392-485)
*Kladbrief Emiel Fredrix tot het bekomen van een toelage voor Rugo. Onderaan vermeldt hij Schelle en Niel tot wie hij
vermoedelijk de vraag heeft gericht. De kladbrief is geschreven op een vel papier van de firma Esso, waar Fredrix was
tewerkgesteld. (V0392-488)
*Uitnodiging in het Frans en Nederlands tot deelname aan de vierjaarlijkse kunsttentoonstelling die werd georganiseerd in
georganiseerd in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel door de 'Koninklijke Vereeniging voor Schoone Kunsten te
Brussel'.(V392-489)
*Radiointerview met Gaston Moorkens n.a.v. de lustrumviering van Rugo (rond april 1939, ongedateerd) Transcriptie: zie
Gaston Moorkens(V392-490)
*Knipsel over voordrachten georganiseerd door het Willemsfonds en 'Rugo's kamer van Letterkundigen', georganiseerd in
'Het Hooghuis' (café met zaal waar vandaag in 2020 bakkerij Van Buggenhout wordt uitgebaat). Het jaartal van het knipsel
is niet bekend. (V392-500).
*Pagina van maandblad 'Onze Tijd' waar o.a. een artikel te lezne is over Bomenaar Victor De Meyere die in december
1938 overleed. Bij het artikel, dat rond januari 1939 moet gepubliceerd zijn, een foto van De Meyere. (V392-501)
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Verslagboek vergaderingen RUGO
1934/1941
Verslagboek van alle vergaderingen van RUGO dd 9 december 1934
tot 24 maart 1941
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Krantenknipsels RUGO
1935/1941
Verzamelmap met krantenknipsels over RUGO met opschrift: 'Release to the press'
*V-0733/001: 'Rugo's zesde tentoonstelling' dd 16/4/1941 Het Laatste Nieuws. De zesde (en laatste) tentoonstelling werd
georganiseerd tvv Winterhulp
*V0733/002: 'Kunsttentoonstelling te Boom-Het jaarlijksch Salon van Rugo'. Artikel uit de Nieuwe Gazet over de vierde
tentoonstelling, met foto van de inrichters.
*V0733/003: 'Het vijfjarig Bestaan van Kunstkring "Rugo" te Boom- Een geslaagde tentoonstelling' dd 9/4/1939 Het Laatste
Nieuws. Uitgebreid artikel nav de lustrumviering van Rugo. Met foto die na de tentoonstelling werd genomen van de leden
en belangstellenden van de Rugo-tentoonstelling en burgemeester Holsters op de binnenkoer van de gemeenteschool
aan de Hospitaalstraat waar de tentoonstellingen werden georganiseerd. Een aparte foto van Gason Moorkens. Volgende
hoofstukken: 'De rol van het tijdschrift Gewas', 'Getuigenis door werk', Opening van de eerste Lustrumtentoonstelling' en
'De Rondgang'.
*V0733/004: 'In de Rupelstreek-Plechtige opening van de eerste Lustrumtentoonstelling' dd 10/4/1939 Gazet Van
Mechelen.
*V0733/005: 'Zesde Rugo-tentoonstelling te Boom'. dd 15 april 1941 De Dag. Met foto van Prosper Van Nuffel, voorzitter
van Winterhulp tijdens zijn redevoering. Op de achtergrond het bestuur van Rugo. De foto werd door Paul Luyckx
genomen.
*V0733/006: 'Uit Boom-3e kunsttentoonstelling van RUGO' dd 28 en 29/3/1937 Het Handelsblad van Antwerpen.
*V0733/007: 'Vierde RUGO-Kunst-Tentoonstelling te Boom- een jaarlijksche gebeurtenis in de Rupelstreek' dd 17/41938
Het Laatste Nieuws.
*V0733/008: 'Plechtige opening der 3de Rugo-Tentoonstelling' dd 29/3/1937 De Dag.
*V0733/009: 'Kunstleven in de Rupelstreek-Bij de opening van de tentoonstelling van "Rugo" te Boom' dd 30/3/1937 De
Gazet van Antwerpen.
*V0733/010: 'Le quatrième Salon de l'Association artistique "Rugo" a ouvert ses portes à Boom-Un beau succès' dd
17/4/1938 Le Matin.
*V0733/011: 'RUGO-tooneelschoolschool te Boom' dd 22/11/1939 De Dag. Artikel over de toneelschoolschool die onder
de vleugels van RUGO werd geopend. Met foto van Frans Roggen die de leiding van de toneelschool op zich nam.
*V0733/012: Artikel over de vierde kunsttenoonstelling en werking van RUGO onder de hoofdstukken: 'Plechtige Opening',
Vierde Kunsttentoonstelling', 'Kultuuravonden' en 'Fotokring K.K.V.Rugo' dd 23/4/1938 Aankondiger van Boom.
*V0733/013: 'Plechtige opening der vierde Rugotentoonstelling' dd 19/4/1938 De Courant.
*V0733/014: Aankondiging van de vierde tentoonstelling, datum noch krant bekend.
*V0733/015: 'Rugo-Kultuuravonden te Boom' dd 4/1938 De Dag. Kort verslag over de tweede tentoonstelling.
*V0733/016: 'Folklore, Letterkunde en Schoone kunsten in de Rupelstreek-Een merkwaardige tentoonstelling te Boom' dd
23/4/1935 Het Laatste Nieuws. Uitgebreid verslag over de eerste tentoonstelling met volgende hoofdstukken: 'Het werk
van Rugo', Letterkundig Werk', Schilder-,ets- en beelhouwkunst' en 'Levendige belangstelling'.
*V0733/017: 'Tweede kultuuravond Rugo' datum noch krant bekend.
*V0733/018: 'Boom-na de Rugo-tentoonstelling' datum noch krant bekend. Kort artikel over de derde tentoonstelling en de
voordracht van Victor J. Brunclair (°1899 +1944) die een uiteenzetting bracht over het expressionisme in Vlaanderen.
*V0733/019: 'Derde Kunsttentoonstelling' datum noch krant vermeld. Twee krantenknipsel op 1 blad gekleefd over de
derde tentoonstelling.
*V0733/020: 'Rugo-Kultuuravonden' datum noch krant vermeld. Verslag over de 'kultuuravond' in de gemeentelijke
jongensschool en de slotavond 'in het Willemsfonds' die op 2 april om 20u. doorging in feestzaal Palace waar Gaston
Moorkens en Constant Van Ingelghem werden gehuldigd voor hun bekroning in de letterkundige wedstrijd van Oostende.
*V0733/021: 'Uit Boom' datum noch krant vermeld. Klein artikel over de derde tentoonstelling.
*V0733/022: 'Tentoonstelling Rugo' dd 28/3/1937 Volksgazet. Klein artikel over de derde tentoonstelling
*V0733/023: 'Tentoonstelling Rugo' dd 21/4/1937 De Nieuwe Gazet. Klein artikel over de derde tentoonstelling.
*V0733/024: Dubbele pagina krant 'De Aankondiger van Boom en Omstreken' dd 9/4/1939. Diverse aankondigingen mbt
tot de Lustrumviering van Rugo waaronder: 1e Lustrum kunsttentoonstelling met als gast kunstkring
AKOS;wandelvoordracht door Camille Steenackers (°1878 +1957), folkorist en burgemeester van Schelle die in de zaal
'folklore' een rondleiding gaf en Rugo-radio over het interview dat Gaston Moorkens (°1914 +1997) gaf voor de N.I.R. over
de lustrumviering. In de krant staan nog tal van aankondigingen over evenementen die in Boom plaats hadden. Twee
exemplaren.
*V0733/025: 'Derde kunsttentoonstelling' dd 14/3/1937 De Aankondiger van Boom en Omstreken. Artikel over de derde
tentoonstelling.
*V0733/026: 'Rugo-Kultuuravonden' dd 31/31937 Het Laatse Nieuws. Klein artikel over de derde tentoonstelling en
'kultuuravonden' waar o.a. dichter en bestuurslid Rugo Johan Van de Velde (°1917 +1985) over dichter Albe een
uiteenzetting gaf. Hij las 'brokken' voor uit Preludium en Paradijsvogel.
*V0733/027: Twee knipsels gekleefd op een pagina van 'De Dag' dd 30/3/1937. Een knipsel met foto van de opening van
de tentoonstelling waar secretaris Fredrix (°1903 +1992) een redevoering doet. Aan de tafel zitten verder: provincie-en
gemeenteraadslid Spillemaeckers, schepen Van Cleemput, burgemeester De Schutter, voorzitter Roofthooft, Gaston
Moorkens en Georges Vercruysse (°1910 +1986). Op het tweede knipsel een foto van beeldhouwer Albert Poels voor zijn
tentoongestelde werken tijdens de derde tentoonstelling.
*V0733/028: 'Vierde Rugotentoonstelling te Boom-Gister plechtig geopend' dd 17/4/1938 De Dag. Met foto van het
bestuur, burgemeester Frans De Schutter en schepen Van Cleemput (°1903 +1967) en een foto van burgemeester Frans
De Schutter, Georges Averhals (°1906 +1975) en Emiel Fredrix.
*V0733/029: 'Une captivante exposition au cercle Rugo' dd 28/3/1937 Le Matin. Artikel in het Frans over de derde
tentoonstelling met foto van tentoongestelde beeldhouwwerken.
*V0733/030: 'Tentoonstelling te Boom-ingericht door den kunstkring Rugo' dd 12/4/1936 Het Laatste Nieuws. Artikel over
de tweede tentoonstelling met (vrij onduidelijke) foto van deelnemers aan de tentoonstelling.
*V0733/031: Foto dd 14/4/1939 met bestuursleden en sympathisanten van Rugo nav de lustrumviering. Op de foto zien we
naast elkaar burgemeesters Frans Holsters (°1889 + 1975) en zijn voorganger Frans De Schutter (°1870 +1951). De foto
werd op de binnenkoer van de gemeenteschool aan de Hospitaalstraat genomen.
*V0733/032: 'De derde Rugo-tentoonstelling te Boom-Beeldende kunsten, letterkunde en muziek'. dd 28/3/1937 Het
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Laatste Nieuws. Uitgebreid verslag over de derde tentoonstelling met foto van Frans Roofthooft (kunstschilder en voorzitter Rugo) en
beeldhouwer Albert Poels tussen beeldhouwwerken.
*V0733/033: Foto van de exposanten op de tentoonstelling, dd 17/4/1936 De Stad Antwerpen.
*V0733/034: Artikel van 'De Dag' dd 31/3/1937 over de derde tentoonstelling met twee foto's. Op de bovenste foto burgemeester De Schutter,
voorzitter Frans Roofthooft en secretaris Emiel Fredrix. Op de onderste foto het Rugo gezelschap na de eerste 'Kultuuravond'.
*V0733/035: 'Tweede kultuuravond Rugo' dd 2/4/1937 Het Laatste Nieuws. Kort artikel over de tweede 'kultuuravond' van de derde
tentoonstelling.
*V0733/36: '2e Kultuuravond van Rugo'dd 2/41937 De Dag. Kort artikel over de tweede Kultuuravond van de derde tentoonstelling.
*V0733/37: 'Rugo's kunsttentoonstelling te Boom' dd 28-29/3/1937 De Morgenpost. Artikel over de derde tentoonstelling met kritiek over de
vele 'naaktheden' die er werden vertoond. De betreffende paragraaf met de kritiek is met potlood onderlijnd. Bij de initialen van de reporter
'V.D.' werd in stylo 'Van Dijck' geschreven.
*V0733/38: Foto van de exposanten die deelnamen aan de derde tentoonstelling met korte tekst. dd 1/4/1937 De Dag.
6 foto's waarvan 4 foto's (groot formaat) van het interieur van de woning van Camille Steenackers (erelid,folklorist, burgemeester van Schelle)
in het Tolhuis Schelle met o.a. zijn rijke verzameling tinnen borden, zout-en perpervaatjes enz..., en 2 kleine foto's van een gedeelte van die
verzameling waarmee Steenackers op de tentoonstellingen exposeerde. De foto's van het interieur werden gebruikt voor een artikel over
Steenackers in het tijdschrift 'Gewas' (derde jaargang nr.5 ) dat in de bibliotheek van Ten Boome is te raadplegen (B0962). De foto's zijn
gedigitaliseerd en worden bewaard onder de nummers 12585 t/m 12590.
Drie kleine foto's (gedigitaliseerd):
12591: algemene vergadering dd 23/10/1938 in Hotel de l'Univers aan de Antwerpsestraat in Boom (nu 2020 winkel Zeeman)
12592: Expositiestand van Camille Steenackers (folklorist en erelid RUGO) op de RUGO tentoonstelling in de gemeenteschool aan de
Hospitaalstraat
12593:Expositiestand van Georges Vercruysse (bestuurslid RUGO) op de RUGO tentoonstelling in de gemeenteschool aan de Hospitaalstraat

5.4. Sint-Gregoriuskoor
5.5. Toneelkring Rupelgalm
5.6. Katholieke Turnvrienden Voorwa(e)rts
v-616

Archiefstukken m.b.t. turnsport
1919/1929, 6 kaftjes
Map met diverse stukken m.b.t. de turnsport.
*Aankondiging 'Vaderlandsch Feest" in de ruime zaal van den Katholieken Kring dat plaats had in januari 1919
*10 spotliederen over de Duitse bezetting WOI.
*Beschrijving Bondsoefeningen
*Foto 'L'equipe de la Royale Gilde St-Jean Berchmans' (uit Belgica)
*9 foto's van een turnploeg o.a voor de poort van het Olympisch stadion Beerschot, ter gelegenheid van de Gouwfeesten
1921.
*4 foto's die werden genomen in Spa (twee aan het treinstation), jaartal niet bekend.

v-663

Dankbrief Koninklijke Kath. Turnvrienden Boom zusters Verhelst
26 feb 1927, 1 brief + 3 foto's
Brief en 3 foto's (12081/82/83) en envelop waarin het bestuur van de vereniging de gezusters Ver(h)elst dankt voor hun
deelname aan het ballet dat werd opgevoerd tijdens een feest. De gezusters waren geen lid van de vereniging (inlichting
Suzanne De Voecht)
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5.7. Koninklijke Harmonicaïsten

v-619

Boekhouding-ledenlijst Koninklijke Harmonicaïsten 1948-1963
1948/1963
Boekhouding met ledenlijst muzikanten

v-620

Boekhouding-ledenlijst Koninklijke Harmonicaïsten 1898-1908
1898/1908
Boekhouding met ledenlijst muzikanten

v-621

Boekhouding-ledenlijst Koninklijke Harmonicaïsten 1909-1914
1909/1914
Boekhouding met ledenlijst muzikanten

v-622

Boekhouding-ledenlijst Koninklijke Harmonicaïsten 1912-1927
1912/1927
Boekhouding met ledenlijst muzikanten

v-623

Boekhouding-ledenlijst Koninklijke Harmonicaïsten 1928-1948
1928/1948
Boekhouding met ledenlijst muzikanten

v-624

Enveloppe met foto's Harmonicaïsten
1986/1987
13 kleurenfoto's in enveloppe met opschrift: Zaal Vreden 1987
Vermelding op achterzijde foto's:
3 foto's: Jeanneke-Ingrid
1 foto: Jeanneke (XII 1986)
5 foto's: Jeanneke IX 1987)
1 foto: Jeanneke (V 1987)
3 foto's: Jeanneke

v-625

Enveloppe met foto's Harmonicaïsten
ongedateerd
9 zwart/wit kleurenfoto's in enveloppe met opschrift: Van Haudt Maurice
Vermelding op achterzijde foto's: Jeanne
(Jaartal niet bekend)

v-626

Enveloppe met foto's Harmonicaïsten
1987/1988
13 foto's in enveloppe met opschrift: Jeanneke 1987 Zaal Vreden.
*12 kleurenfoto's met opschrift achterzijde 'Jeanneke'
(7 foto's V 1987 en 1 foto IV 1988)
* 1 zwart/wit foto: 'Met veel dank en sympathy'
Op achterzijde: De Maeyer Roger, accordeonist-leraar. Kerkhofstraat 44 Boom + telefoonnummer

v-627

Programma's optreden Koninklijke Harmonicaïsten
1987/1988
9 programma boekjes optredens:
*'All Time Favourites' Zaterdag 16 november Zaal Volkshuis Terhagen. Presentatie Cindy Elsen (jaartal niet vermeld)
*Herfstconcert. Thema: Film en Musical o.l.v. Christoph Belis (datum niet vemeld)
*Programma Jubileumconcert 110 jaar o.l.v. Christoph Belis
*Programma Herfstconcert 2005
*Programma Herfstconcert 2004
*Programma Herfstconcert 2003
*Programma Herfstconcert 2001 (103 jaar Harmonicaïsten)
*Programma Herfstconcert 1999. Twee dirigenten maken één geheel.
*Programma Herfstconcert . 100 jaar Kon. Harmonicaïsten
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v-628

Aankondigingen Wafelenbak Koninklijke Harmonicaïsten
2005/2006
Aankondiging jaarlijkse 'Wafelenbak'
*22 en 23 oktober 2005
*28 en 29 oktober 2006

v-629

Strooiblaadje Herfstconcert 2006 Koninklijke Harmonicaïsten
26 nov 2006
Strooiblaadje met aankondiging Herfstconcert dat plaats had op 26 november 2006 in Zaal De Vrede, Nielsestraat 139 in
Boom. Concert olv Staf Jacobs en Christoph Belis. Presentatie: Albert Colaes

v-630

Info-activiteiten Koninklijke Harmonicaïsten
2001/2009
Info activiteiten:
*2001
*2007
*2009
*Programma optreden braderij Boom 5 september 2009

v-631

Grammofoonplaat Paul Nelson en Boomse Accordeonisten
ongedateerd
Opname van zanger Paul Nelson met de Boomse Accordeonisten.
Kant A: Pissebloemen
Kant B: Ode aan het bier
Foto hoes: Marc Corthals, Willebroek

v-632

CD Accordeonkwintet Myriam Mees + info muzikale loopbaan
ongedateerd
*CD (ongeopend) van het Accordeonkwintet Myriam Mees,
bestaande uit: Myriam Mees, Karin Van Steenlandt, Heidi De Creus, Bianca Francken en Ilse Michiels. De CD bevat 19
nummers (speelduur: 58' 29")
*Diverse kopies van artikels waarin Myriam Mees wordt vernoemd en samen de muzikale loopbaan van de accordeoniste
beschrijven.

v-633

Uitnodigingskaarten concerten Koninklijke Harmonicaïsten Boom
1999/2009
8 uitnodingskaarten + 1 steunkaart:
*Uitnodiging Herfstconcert 27 november 1999 (Lokaal De Vrede, Nielsestraat 139 Boom)
*Milleniumconcert 25 november 2000 (lokaal De Vrede, Nielsestraat 139 Boom)
*Herfstconcert tvv Instrumentenfonds op zaterdag 24 november 2001 olv Christoph Belis en Staf Jacobs. Clublokaal
Nielsestraat 139 Boom.
*Gevarieerd Herfstconcert tvv Instrumentenfonds op zaterdag 23 november 2002 olv Christoph Belis en Staf Jacobs.
Clublokaal Nielsestraat 139 Boom.
*Herfstconcert tvv Instrumentenfonds op zaterdag 29 november 2003 olv Christoph Belis en Staf Jacobs. Clublokaal
Nielsestraat 139 Boom.
*Herfstconcert zaterdag 26 november 2005 olv Staf Jacobs en Christoph Belis. Presentatie: Albert Colaes. Clublokaal
Nielsestraat 139 Boom.
*Jubileumconcert 110 olv Christoph Belis (Zaal Pertsgad, Wetenschapstraat 3 Boom) + steunkaart 7 euro (29 november
2008)
*Herfstconcert olv Christoph Belis op zaterdag 28 november 2009. Thema: Film en musical. Zaal Pertsgad,
Wetenschapstraat 3 Boom

v-634

Affiches concerten Koninklijke Harmonicaïsten Boom
2000/2008
4 affiches:
*Milleniumconcert op zaterdag 25 november 2000. Lokaal De Vrede, Nielsestraat 139 Boom. Met medewerking
gemeentebestuur Boom.
*Herfstconcert op zaterdag 27 november 2004. Dirigenten: Christoph Belis & Staf Jacobs. Gastoptreden: Inge Van Geffen.
Lokaal: Nielsestraat 139 Boom.
*Jubileumconcert 110 olv Christoph Belis (Zaal Pertsgad, Wetenschapstraat 3 Boom) + steunkaart 7 euro
*Herfstconcert op zaterdag 26 november 2005 in clublokaal Nielsestraat 139 Boom. Concert olv Christoph Belis en Satf
Jacobs. Presentatie Albert Colaes
*Jubileumconcert 110 jaar op zaterdag 29 november 2008 olv Christoph Belis in Zaal Pertdsgat, Wetenschapstraat 3
Boom

v-635

Programma's deelname concerten Koninklijke Harmonicaïsten Boom
2001/2006
3 programma's:
*Programma deelname 'Antwerpen Musiceert' op zaterdag 10 maart 2001 in "Ons Nest" Edegem.
*Programma deelname 'Accordeon Festival' op zondag 26 maart 2006 in CC Vredeberg te Lier
*Programma deelname 'Hoogwaterfeesten op zaterdag 15 en zondag 16 juli 2006 in Nederviersel.
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Krantenknipsels Koninklijke Harmonicaïsten Boom
1985/2009
*Knipsel Millenniumconcert 25 november 2000
*Knipsel: 'Een eeuw Harmonicaspelers in Boom', nav het jubileumboek dat in 1998 werd geschreven door Alex Vinck (met
foto muzikanten).
*Knipsel: Boomse Accordeonisten bestaan 100 jaar (met foto muzikanten)
*Knipsel 'Schep en accordeons'. Artikel nav de 'Schepfeesten' bij EMABB met muzikale opluistering accordeonisten (met
foto muzikanten).
Bovenstaande artikels werden op blauw karton gekleefd met opschrift: 1998 Jubileumfeest.
*Krantenknipsel Rupelkoerier: 'Koninklijke Harmonicaïsten Boom brengen modern Jubileumconcert' (20 november 2008).
Bij het artikel van Christoph Belis en Staf Jacobs met onderschrift: Christoph Belis nam drie jaar geleden de dirigeerstok
over van Staf Jacobs. Die gaat ondertussen zijn 40ste jaar in als voorzitter van de vereniging.
*Knipsel Passe-Partout 25 november 2009 over het 111e Herfstconcert. Met kleurenfoto dirigent Christoph Belis.
*Knipsel 3 januari 1990 met titel: 'Accordeon vecht nog steeds voor erkenning' nav het accordeon dat nog steeds niet
officieel als instrument was erkend.
*Knipsel: 'Feestvieren in Geleigstijl te Boom'. Fotopagina over het feest dat plaats had in de Blauwstraat in Boom met twee
foto's van accordeonisten. (jaartal niet vemeld)
*Knipsel: 'Kioskconcert in Boom'. Concert in het sportstadion met deelname Boomse Harmonicaïsten (met foto van 4
muzikanten). Jaartal niet vermeld.
*Knipsel: 'Kleinste harmonica ter wereld is van Boomse makelij'. Artikel nav de tentoonstelling die plaats had in Zaal De
Vrede waar het kleinse harmonica ter wereld werd getoond, dat werd gebouwd door Bomenaar Jan Vermant (met foto
harmonica en Jan Vermant). Artikel van vrijdag 11 september 1987.
*Knipsel van artikel van 30-31 mei 1986 waarin een gevarieerd Volksconcert wordt aangekondigd. In het artikel ook de
gedwongen verhuis van de vereniging van het Buurthuis van de Pater (door brand geteisterd) naar Zaal 'De Vrede,
Nielsestraat 139). Met foto leden Boomse Harmonicaïsten.
*Knipsel: Boomse Harmonicaïsten akkordeon festival dat plaats had op 3 november 1985 in Zaal Germinal.
*Flyer 'Accordeonvereniging Boom'. Promo vereniging.
*Knipsel: Kon. Harmonicaïsten op bejaardenbezoek'. Artikel nav een concert van de Harmonicaïsten in het rusthuis van
Boom. Met uitgebreide info geschiedenis vereniging + foto van het optreden.
*Knipsel: 'Weg met de miserie, leve de lol'. Artikel in Metropool-Zuid van 1 december 2008, nav concert Boomse
Harmonicaïsten-110 jaar'. Met kleurenfoto muzikanten.

v-637

Map persconferentie in het kader van het accordeon vroeger en nu
9 dec 2009
Uitgebreide persmap van de persconferentie die plaats had op zaterdag 9 december 2009 in Zaal De Vrede in Boom.
Georganiseerd door: OVAB (Officiële Vlaamse Akkordeonbond-Overijse) .Met achteraan programma concert
accordeonorkest 'Desselina' olv Marc Janssen.

5.8. Boom FC
v-667

Verzamelalbum miniemen Boom FC
1976/1984
Verzamelalbum met foto's en krantenknipsels van de miniemen van Boom FC
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5.9. Rupel SK
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5.10. B.C. 3 Bollekens
v-705

Ledenboek B.C. 3 Bollekens
1946/2008, 1 boek
Ledenboek van Biljartclub '3 Bollekens' die in 1946 werden gesticht aan de Lange Lei nr. 56
(Krekelenberg). De eerste voorzitter van de vereniging was Gerard Mampaey. Vanaf 1967
werd Victor Backeljau voorzitter waarvan zich bij het ledenboek een kopie van de
overlijdensbrief bevindt.(V705/1) Bij het ledenboek bevindt zich ook een brief van het kabinet
van de koning dd 31 mei 1996 waarmee de vereniging de titel 'Koninklijke Maatschappij'
mocht dragen (V705/2); brief van de gouverneur van Antwerpen die liet weten dat de titel
'Koninklijke Maatschappij' op 15 juli 1996 in zijn kabinet in ontvangst mocht genomen worden
(V705/3). Een onkostennota voor de viering van het 50-jarig bestaan van café Lux (dd 31
mei 1996) waar de vereniging zich later had gevestigd (V705/4); twee zwart/wit foto's van de
ontvangst op het gemeentehuis van Boom n.av. het 25-jarig bestaan (1971) (V705/5+6), een
kleurenfoto van Victor Backeljau(met keu aan biljarttafel jaar 1980) (V705/7); een foto in
zwart/wit van 2 biljarters met opschrift 'aangeboden door Hotel Quality inn' (V705/8); een
zwart/wit foto met leden + bestuur(V705/9); kleurenfoto 2 biljarters, vermoedelijk in café Lux,
Antwerpsestraat Boom (V-705/10)

5.11. Touring Club België-Gewest Rupelstreek
5.12. Boom Big Band
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6. Tentoonstellingen
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7. Algemene geschiedenis
7.1. Geschiedenis Boom
v-370

Eigendommen en eigenaars Boom
ongedateerd
Notities over oude plaatsen in Boom (bron voornamelijk uit archief familie de Spoelberg). De auteur is vermoedelijk Emiel
Steenackers.

v-393

Voordracht geschiedenis Boom van René Bal
1940/1944, 1 map
Map met handgeschreven voordracht die René Bal bracht in 'Winterhulp' voor het Davidsfonds tijdens de Tweede
Wereldoorlog. In de map zitten ook diverse losse stukken die niet bij de voordracht behoren. In zijn voordracht gaat Bal
zeer gedetailleerd in op de geschiedenis van Boom. Sommige beweringen zijn niet gestaafd.

v-639

Boom
ongedateerd
Verzameling diverse stukken m.b.t. de geschiedenis van Boom:
*Bundel krantenknipsels met diverse artikels over de Boomse geschiedenis onder de noemer: 'Ons Heem in de
Rupelstreek' dd 1970-1971
*Brochure: 'De Bevrijding van Boom 4 september 1944'
*Brochure: Jubelfeesten, bij het zilveren jubileum van het herderschap van ZEH Frans Van Heertum en het 25-jarig
bestaan van de H. Hart parochie 1930-1955 Tuinwijk Boom"
*Vier postkaarten zwart-wit: Boom OLV-kerk, Handsteenbakkerij, Antwerpsestraat, Pensionat de la Présentation Notre
dame, kaartje met gekleurde tekening 'Boom oud postgebouw' van Alex Van de Velde.
*Uitnodiging tentoonstelling Emiel De Cock in zaal Lomabaerts in het gemeentehuis van Boom (jaartal niet vemeld). Met
op achterzijde afdruk kunstwerk De Cock met zicht op de OLV.-en Sint-Rochuskerk.
*Uitnodiging tentoonstelling Juliaan Verbruggen die plaats had van 22 mei tot 6 juni 1999 op de site Frateur. Ingesloten
een postkaart van de ringoven Frateur.
*Bundel omvattende: zwart-wit foto 1924 (Nationaal Werk Kinderwelzijn), artikel uit krantje mutualiteit Antwerpen getiteld:
'Uit de oude doos' waar de foto werd gepubliceerd in 2003. De foto was een schenking van mevrouw Van Goethem-Claes.
*Brief van Nationaal Werk voor Kinderwelzijn gericht aan Mevrouw P. Vandenbril-Van Goethem, voorzitster Moederplicht
te Boom (dd 5 juli 1934).
*Brief van Koen Peeters, Molenbergstraat 2 Antwerpen over de foto die in het blad CM werd gepubliceerd van het
Nationaal Werk voor Kinderwelzijn. Met duiding over de personen op de foto.
*Bladzijde getiteld 'In Memoriam Kanunnik Roelandts'

v-669

Reproducties postkaarten en foto's Boom
ongedateerd, 20 stuks
Reproducties van bestaande postkaarten:
*Vrijheidstraat-Col.Silvertopstraat
*Zicht op 'plein' van steenbakkerij in wijk Hoek
*Groenhofstraat
*Blauwstraat
*Varkensmarkt
*Kapelstraat, Sint-Anna kapel
*Tuyaertsstraat. GebouwNationale Bank (later gemeentelijk museum). Foto is in spiegelzicht afgedrukt
*Onvolledig artikel van 'De Aankondiger van Boom' dd 5 september 1886
*Antwerpsestraat, oud postgebouw
*Weduwe Van Enschodtbrug(spiegel)
*Tentoonstelling 1913 met zicht op oude Kaai Molens Rypens
*Blauwstraat oud huis F. Van Oosten
*Feest Staatsmiddelbare jongensschool op Grote Markt
*Aankondigng van 'Groote Velokoersen' dd 10 oktober 1910
*Kapel (vermoedelijk Schelle)
*Boerderij (vermoedelijk Schelle)
*Kerkhofstraat (spiegelzicht)
*Antwerpsestraat 'Schrokkenhof'
*Inhaling gouverneur tentoonstelling 1913
*Sint-Jozefstraat (niet zeker)
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7.2. Rupelstreek
7.2.1. Algemene geschiedenis Rupelstreek
v-836

Structurele analyse van de Rupelstreek in het licht van een selectief streekontwikkeligsgebied
1981/1982, 242 pagina's
Inhoud:
*Inleiding
*Afbakening studiegebied
*Deel I: teloorgang van de industriële bedrijvigheid van de streek, haar oorzaken en gevolgen
1) teloorgang en specifieke crisisfactoren van de onderscheiden nijverheidssectoren in de Rupelstreek
A: de baksteennijverheid
B: de schoen-en pantoffelnijverheid
C: metaalverwerking en machinebouw
D: scheepswerven en scheepsherstelling
E: overige industriesectoren
F: besluit
2) gevolgen van de industriële teloorgang van de Rupelstreek
A: werkloosheid
B: pendel
C: demografische beweging
*Deel II: regionale politiek en doelmatigheid
1) regionale economische politiek: haar betekenis, methoden en instrumenten
A: ontstaan en betekenis van de regionale economische politiek
B: objectieven van de regionale politiek
C: criteria voor de afbakening van hulpbehoevende regio's
D: instrumenten in de regionale economische politiek
E: regionale strategieën
F: het effect van de regionale economische politiek
G: regionale politiek in de Europese gemeenschappen
H: besluit
2) typische data en fouten in het regionale economische beleid van de Rupelstreek
A: mijlpalen in de regionale economische politiek van de Rupelstreek
B: algemene bemerkingen op de gevoerde regionale politiek in de Rupelstreek
C: het maanlandschap van de Rupelstreek
D: het industrieel beleid van de Rupelstreek
E: het woonbeleid in de Rupelstreek
F: de milieuproblematiek van de Rupelstreek
*Deel III: aanpak en instrumentarium voor een regionaal economisch beleid
1) algemene beleidsoptie
A: klaarheid en hiërarchisering van objectieven
B: de prioritaire doelstellingen
C: overige objectieven
2) regionale tewerkstelling
A: regionaal tewerkstellingsbeleid
B: industriële reconversie
C: verkeerspolitiek
D: besluit
3) gezond woon-en leefklimaat
A: verkeerspolitiek
B: sanering van het leefmilieu
C: recreatieve infrastructuur
4) regionale huisvesting
A: uitbouw van woonkernen
B: sociale woningbouw
C: vernieuwing van oude woonbuurten
5) uitbouw van een centrumfunctie
A: coördinatie van de gemeentelijke politiek
B: centralisatie van een aantal voorzieningen
6) Besluit: een optimale residentiële en leeffunctie
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7.1.1. Het laathof Van Immerseel
v-369

Het Laathof Van Immerseel
ongedateerd
Notities en manuscript van het Laathof (oorsprong voornamelijk archief familie de Spoelberg)

v-371

Het Laathof Van Immerseel (kopie)
ongedateerd
Kopie van de notities en manuscript van het Laathof (oorsprong voornamelijk archief familie de Spoelberg)
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8. Krijgswetenschap
8.1. Krijgswetenschap algemeen
8.1.1. Militaire dossiers
8.1.1.1. Militair zakboek Petrus Jacobus Gillé
v-653

Militair zakboek Petrus Jacobus Gillé
1910/1934, 1 map
Kopij van het militair zakboek met brieven, foto's en persoonsbeschrijving.

8.1.1.2. Miltair dossier Pierre Jean Vinck
v-694

Militair dossier Pierre Jean Vinck
ongedateerd
*Militair paspoort met foto
*Mobilisatie zakboekje
*Vrijgeleide pas
*Briefje ivm strepen

8.2. Wereldoorlog I algemeen
v-658

Te Capellen-Te Boom
1914/1918
Relaas van de krijgsverrichtingen in Kapelle-op-den-Bos en Boom. Kopij uit een onbekend werk.

8.2.1. Wereldoorlog I Boom
v-656

Aankondiging liefdadigheidsconcert tvv Boomse krijgsgvangenen
18 okt 1915, 1 folder
Flyer van een liefdadigheidsconcert dat werd ingericht op 18 en 19 oktober 1915 door de 'Burgers-en neringdoeners'
tenvoordele van Boomse krijgsgevangenen in Duitsland. Het muzikaal evenement, gevolgd door cinema, ging door in zaal
Apollo, met toelating van de Duitse en plaatselijke overheid. Met welwillende medewerking van mevrouw E. Apers,
Mejuffer Mari Verheyden en 'enige muziekliefhebbers,onder de kundige leiding van de heer Louis De Laet.
Het prgramma zag er als volgt uit:
-Marche des Chauffeurs (Auguste Bosc)
-Faust, Fantasie de Gounod (E. Tavan)
-7ième Concerto (CH; De Beriot, solist E. Apers)
-Vadervreugde van Bogaerts (gezongen door mejuffer Maria Verheyden)
-Polka pour clarinette (Louis De Laet, solist Louis Mampaey)
*Charme et Beauté (H. Ackermans)
*Cinema
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v-657

Dossier m.b.t. de inhuldiging van het monument op de Heldenplaats
1923
Stukken m.b.t de inhuldiging van het monument der gesneuvelden:
*Brief dd 10 oktober 1923 van de gemeenteontvanger gericht aan burgemeester en schepenen waarin hij zijn ongenoegen
uit omdat hij niet werd uitgenodigd op de plechtigheid. (V657/1)
*Brief dd 9 oktober 1923 (antwoord brief van 8 oktober 1923) van het 'Nationaal Verbond der Verminkte en Invaliede
Soldaten van den Oorlog' gericht aan burgemeester en schepenen. Er kon geen afdoend antwoord worden gegeven
omdat de vraag te laat toe kwam. De leden van de vereniging werden evenwel uitgenodigd op een vergadering die de
eerstvolgende zondag plaats had.(V657/2)
*Brief dd 6 oktober 1923 van 'Le commandant de la place de St. Bernard gericht aan burgemeester en schepenen ivm de
inhuldiging van het monument. De brief is in het Frans opgesteld (V-657/3)
*Plan + opstelling diverse groepen voor de inhuldiging van het monument op de Heldenplaats.(V657/4)
*Lijst met namen van genodigden die in de trouwzaal van het gemeentehuis werden voorgesteld aan Z.K. Hoogheid
voorafgaand aan de plechtige inhuldiging van het monument. (V657-5)
* Programma van de plechtigheid opgesteld in het Nederlands en Frans (V657-6)
*Brief generaal-majoor Reynaert aan de burgemeester van Boom waarin hij de aanwezigheid bevestigt van muziekkorps
van het 15e linieregiment aan de plechtigheid. Gewapende detachementen kunnen echter niet aan 'vaderlandse
betogingen' deelnemen. (V657-7).
*Bevestiging aanwezigheid op de plechtigheid van heer Vermoelen, lid Bestendige Deputatie. (V657-8)
*Bevestiging aanwezigheid plechtigheid reporter Le Soir (Mechelen Graanmarkt). De brief is in het Frans opgesteld.
(V657-9)
*Bedanking Hector Van Wouwe voor de uitnodiging tot het bijwonen der plechtigheid. (V657-10)
*Postkaart met afbeelding prins Leopold. Achterzijde in potlood Henry ?-Schaarbeek (V657-11)
*Briefje met GSM-nummer Mr. Balon met info Frans Cop, wonende Hoek 10 (V657-12)
*Brief dd 8/11/1923 stad Antwerpen (feestvoorwerpen uitlening) gericht aan gemeentebestuur Boom, waarin hun beklag
over het uitgeleend materiaal dat besmeurd en beschadigd werd terug bezorgd (V657-13).
*Briefkaart dd 2/11/1923 van de heer Rubens (Antwerpen) waarin hij vraagt 30 vlaggen, die de gemeente Boom huurde
voor de plechtigheid, zo snel mogelijk terug te bezorgen (V657-14)
*Bedanking dd 23/10/1923 gericht aan het gemeentebestuur voor het bijwonen van de plechtigheid op 14/10/1923.
Afzender onbekend. (V657-15)
*Brief dd 18/10/1923 in verband met negatieven van foto's die tijdens de plechtigheid werden genomen. Opgesteld in het
Frans. Afzender Paul Polinet, Brussel. (V657-16)
*Brief dd 16/10/1923 gericht aan de burgemeester vergezeld van de toespraak die werd gegeven door Prins Leopold.
(V657-17)
*Dossier met kladbrieven en scenario's voor het inrichten van de plechtigheid (V657-18).
*Onkostennota gemeentebestuur Antwerpen voor de uitlening van het feestmateriaal en werkman voor de montage van de
ere tribune. Kostprijs: 577,70 Fr. (V657-19)
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v-662

Dossier m.b.t. de onthulling van het monument op de Heldenplaats
1923
Stukken m.b.t de inhuldiging van het monument der gesneuvelden:
*Brief dd 17 februari 1921 van het provinciebestuur Antwerpen gericht aan alle gemeentebesturen ivm richtlijnen tot het
oprichten van een monument. (V662/1)
*Uittreksel brief dd 5 augustus 1912 gemeente Borgerhout ivm voorrangsrecht in plechtigheden. Dubbel exemplaar
(V667/2)
*Brief dd 6 oktober 1923 van het gemeentebestuur Antwerpen als antwoord op brief 24/9, waarin toestemming wordt
gegeven tot het gebruik van 80 versieringspalen en koninklijke tribune. Er moest een waarborg worden gestort. (V-662/3)
*Brief dd 31 juli 1923 van het 4e divisie waarin wordt bevestigd dat er op de plechtigheid 24 soldaten, 2 onderofficieren, 4
korporaals en 1 klaroenblazer onder het bevel van een luitenant zullen aanwezig zijn. De brief is in het Frans opgesteld.
(V662/4)
*Bevestiging aanwezigheid Hertog van Brabant op de plechtigheid van 14 oktober 1923. (V662-5)
* Antwoord provinciebestuur Antwerpen dd 13/2/1922 op brief 8/2/1922 ivm subsidie tot oprichting van een monument
(V662-6)
*Brief dd 18/8/1923 van het paleis waarin de aanwezigheid van prins Leopold wordt bevestigd.(V662-7).
*Namenlijst gesneuvelden met vermelding adres volgens oorspronkelijke verkorte aanduiding straten (letter + nummer).
(V662-8)
*Lijst onbestelbare uitnodigingskaarten.(dubbel)(V662-9)
*Lijst namen en adressen familieleden gesneuvelden. Tussen haakjes het familieverband met de gesneuvelde. (V662-10)
*Dossier dd 15/10/1923 gemeentebestuur Antwerpen met info over Roofthooft Louis(°1881) en Juliaan(°1886) (V662-11)
*Afdruk model uitnodigingskaart (dubbel) (V662-12)
*Afdruk met richtlijnen schikking scholen tijdens de plechtigheid. 3-voud (V662-13).
*Brief dd 12/10/1923 van schepen Cools van Boom waarin hij meldt niet aanwezig te kunnen zijn op de plechtigheid
(V662-14)
*Omzendbrief gemeentebestuur Boom dd 8/10/1923 met vraag tot gebruik wagen tijdens de plechtigheid. (V662-15)
*Lijst der gesneuvelden (enkel de namen). (V662-16)
*Brief in het Frans opgesteld in antwoord op brief gemeentebestuur Boom dd 26/10/1923 waarin o.a wordt gemeld dat er
geen korting kan gegeven worden op clichés. Afzender niet bekend.(V662-17)
*Brief dd 10/10/1923 waarin N. Pire uit Brussel (koper-brons en aluminiumgieterij) zijn aanwezigheid op de plechtigheid
bevestigt.(V662-18).
*Verzameling diverse stukken mbt tot het verloop der plechtigheid. (V662-19)
*Lijst met vermelding van diverse kranten die moeten aangeschreven worden en voorzitters der diverse maatschappijen
die op de plechtigheid werden uitgenodigd. (V662-20)
*Bevestiging dd 10/10/123 Gebroeders Peeters ijzermagazijnen voor gebruik wagen.(V662-21). Zie ook archiefstuk V0662/41 waar de toezegging werd geannuleerd.
*Plan raadzaal gemeentehuis met schikking genodigden (5-voud) (V662-22)
*Lijst dd 27/10/1922 leden Nationaal Verbond van Oorlogsinvalieden die hun bijdrage nog moeten
voldoen+adresvermelding (V662-23)
*Lijst genodigden + organisaties (V662-24)
*Programma plechtigheid (V662-25)
*Afdruk in tweevoud dd13/10/1923 met uitnodiging op gemeentehuis en kerk (V662-26)
*Programma plechtigheid en plan Heldenplaats met schikking volgens uitnodigingskaart (V662-27)
*Roze uitnodigingskaart plechtigheid (V662-28)
*Met pen geschreven lijst met overzicht type uitnodigingskaarten en vermelding genodigden (V662-29)
*Brief dd 12/10/1923 van het Verbond der Kristelijke Vakvereenigingen met vermelding verenigingen en hun voorzitters.
(V662-30)
*Onduidelijk te lezen lijst met uit te nodigen maatschappijen en diensten (V662-31)
*Brief dd 10/10/1923 met afwijzing tot gebruik wagen tijdens plechtigheid van Gebroeders Lamberts. (V662-32)
Groenhofstraat 13
*Brief dd 9/10/1923 met afwijzing tot gebruik wagen tijdens plechtigheid van steenbakkerij Landuydt. (V662-33)
*Brief dd 11/10/1923 met bevestiging tot gebruik wagen tijdens plechtigheid van Robert Opdebeeck (V662-34)
*Brief dd 9/10/1923 met bevestiging tot gebruik wagen tijdens plechtigheid van Cam. Van?(V662-35)
*Brief dd 9/10/1923 met afwijzing tot gebruik wagen tijdens plechtigheid. Afzender niet bekend(V662-36)
*Dossier met briefwisseling van genodigden die hun komst bevestigden. Vooraan op het dossier: Monseigneur De
Wachter, De kanunnik, Mr. de Gouverneur der Provincie, Mr. de Griffier der provincie, Mr. de Burgemeester van
Antwerpen, Volksvertegenwoordiger Marck, Mr. John Van Kessel, schepen Junes van Antwerpen, burgemeester van
Rumpst, Bruno Gerrits, Van Durmen, Pire N. (V662-37)
*Kaartje bevestiging bijwonen plechtigheid dd 9/10/1923 van Oscar Van Durme (V662-38)
*Afrekeningsstaat standbeeld dd.1924 (V662-39)
*Afrekening dd 8/11/1923 gemeentebestuur Antwerpen voor werken uitgevoerd door dienst der stadsgebouwen. (V662-40)
*Brief dd 13/10/1923 met afwijzing tot gebruik wagen tijdens plechtigheid. Gebroeders Peeters ijzermagazijnen. Zie ook
V662/21 waarin er eerst werd bevestigd.(V662-41)
*Lijst + briefwisseling overheden die niet op de plechtigheid aanwezig zijn (ambassadeur Frankrijk, Groot-Brittannië,
Japan, Minister Landsverdediging, Luit. Gen. De Rubbel, senator Nolf, schepen Cools, George Graham)(V662-42)
*Brief dd 9/10/1923 met afwijzing tot gebruik wagen tijdens plechtigheid van Henri Kennes. (V662-43)
*Brief dd 11/10/1923 met bevestiging tot gebruik wagen tijdens plechtigheid van Brouwerij De Kroon (Kerkstraat) fabriek
'lemonaden en spuitwaters'. G. Van Crombruggenn-Pedus(V662-44)
*Brief dd 29/10/1920 van 'Bond voor Aandenken-Nooit Vergeten' met de vraag waarom het gemeentebestuur geen actie
onderneemt om een monument op te richten (V662-45)
*Brief dd 23/7/1923 aan de burgemeester van Boom met melding dat de Hertog van Brabant niet kan aanwezig zijn op de
vooropgestelde datum. (V662-46)
*Dankbrief van het paleis gericht aan de burgemeester van Boom voor de goede ontvangst tijdens de plechtigheid.(V662-
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47)
*Plan (blauwdruk) met straten van het centrum met aanduiding van de weg die moest gevolgd worden. (V662-48)
*Scenario plechtigheid voor ceremoniemeester (V662-49)
*Indeling genodigden raadzaal (met naamvermelding)(V662-50)
*Brief dd 10/10/1923 met afwijzing tot gebruik wagen tijdens plechtigheid van Ateliers Forges&Fonderies CH. Ceulemans. (V662-51)
*Brief dd 10/10/1923 met afwijzing tot gebruik wagen tijdens plechtigheid van scheepswerf De Wachter, Vrijheidstraat 27 (V662-52)
*Brief dd 10/10/1923 met afwijzing tot gebruik wagen tijdens plechtigheid van notaris Charles Van Reeth (V662-53)
*Bevestiging dd 9/10/123 Joseph Valkaert, Leopoldstraat 19 Boom/Kipdorpvest 40 Antwerpen voor gebruik wagen.(V662-54)
*Brief dd 8/10/1923 met afwijzing tot gebruik wagen tijdens plechtigheid van Paul Van Den Bril (V662-55)
*Stencil toespraak burgemeester Lamot (niet volledig)(V662-56)
*Stencil toespraak burgemeester Lamot (compleet) (V662-57)
v-696

Foto school Boom Hoek voor dank hulp Verenigde Staten
±1914
Foto met schoolkinderen Boom-Hoek met opschrift:
'To the Americans!
After the struggle for right at work!
To the pupils of Indianapolis
The children from Boom Hoek'
Foto geklasseerd onder nummer 12318

8.3. Wereldoorlog II algemeen
v-695

Dankbief aan gezin De Voecht
15 jul 1940
Briefje verstuurd van het adres Rue Fransman 20, Brussel aan de familie De Voecht om hen te bedanken.

8.3.1. Wereldoorlog II Boom
v-380

Dossier Map identificatie en repatriëring der overledenen
1940 - 1941
GAB 547.401

v-385

Dossier Map gerepatrieerde vluchtelingen 40-45
ongedateerd
GAB 547.35
Voorlopige beschrijving van de inhoud van dit dossier:
De map bevat ook andere info over Wereldoorlog II

v-659

Bidprent Edmond Maes, mede-oprichter Zwarte Hand
15 jan 1943
Gediplomeerd Meester-optieker, mede-stichter en leider verzetsgroep "De Zwarte Hand", oud-leerling Rijksmiddelbare
jongensschool

Copyright 2020 - Marc Verlinden

blad 34

Voorlopige inventaris van Archiefbestanden Ten Boome

9. Gemeentebestuur Boom
9.1. Gemeenteraad
v-611

Verslagen gemeenteraad 1808-1819
1808/1819
Schriftje waarin de onderwerpen die voor de gemeentraad verschenen beknopt worden beschreven. Het schriftje is ook
gedigitaliseerd.

v-612

Verslagen gemeenteraad 1871-1874
21 aug 1871/ 25 feb 1874
Schriftje waarin de onderwerpen die voor de gemeentraad verschenen beknopt worden beschreven. Het schriftje is ook
gedigitaliseerd.

v-613

Verslagen gemeenteraad 1832-1842
10 jul 1832/ 31 dec 1842
Schriftje waarin de onderwerpen die voor de gemeentraad verschenen beknopt worden beschreven. Het schriftje is ook
gedigitaliseerd.

v-614

Verslagen gemeenteraad 1859-1871
12 jun 1859/ 23 jun 1871
Schriftje waarin de onderwerpen die voor de gemeentraad verschenen beknopt worden beschreven. Het schriftje is ook
gedigitaliseerd.

v-1000

Uitnodiging tot bijwonen gemeenteraad op 11 december 1911
5 dec 1911, 1 stuk
Uitnodiging gericht aan schepen Emile Verstrepen tot het bijwonen van de
gemeenteraad op maandag 11 december 1911.
Op de agenda:
1) aanbesteding der vleeschlevering in het gasthuis voor 1912
(goedkeuring)
2) Politiereglement op het vervoeren van beenderen, vuile waters en
andere organische stoffen.
3)Ontdubbeling eener klas in de middelbare meisjesschool
4) Bijmaken eener plaats van turnleeraar in de middelbare meisjesschool.
5) Armbestuur-rekening 1910 en begrooting 1912 (goedkeuring)
6) Gasthuis-rekening 1910 en begrooting 1912 (goedkeuring)
7) Rekening der gemeente over 1910 en begrooting 1912 (goedkeuring)
8) Oninbare posten op het kohier der plaatselijke belasting over het dienstjaar 1908 (goedkeuring)
9) Vergunninsakt en overrenkomst betrekkelijk de uitbating van elektrieke krachtverstrekking op het grondgebied der
gemeente
10) Overeenkomst tusschen den Staat en de Gemeente betreffende de groote laan Antwerpen-Brussel. Onteigening van
de kadastrale perceelen op het plan aangeduid.

9.2. Begroting gemeente Boom-inkomsten-uitgaven
v-948

Boom Gemeentebelasting, dienst der openbare liefdadigheid voor 1909
1909, 1 stuk
Gedrukt schriftje met namen en adressen van Bomenaars, onderverdeeld in 24 klassen.
Klas 1 moest een bijdrage van 406 Fr. betalen, voor klas 24 was dit nog 4,66 Fr. De bijdrage
was dus afhankelijk geweest zijn van de inkomsten die bepaalden in welke klasse men werd
ingedeeld.
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v-950

Opcentiemen gemeente Boom 1873-1907
1873/1907, 1 stuk
Handgeschreven nota met overzicht van de opcentiemen voor de gemeenten Boom,
opgedeeld in drie kolommen: op grondlasten;personeel;patent

v-954

Dossier diverse begrotingen gemeente Boom
1910/1911, 1 stuk
Diverse losse bladen met berekening van de kosten voor diverse werken (o.a. aanleg nieuwe kaaimuur) in de gemeente
Boom.

v-998

Begrootingsstaat der gemeente Boom dienstjaar 1912
1912, 1 stuk
Begrotingsstaat gemeente Boom voor het jaar 1912
Batig slot: 25.351,75 Fr.
(gedrukt bij drukker Olbrechts, Hoogstraat 8 in Boom)

v-999

Begrootingsstaat der gemeente Boom dienstjaar 1914
1914, 1 stuk
Begrotingsstaat gemeente Boom voor het jaar 1914
Batig slot: 10.759,98 Fr.
(gedrukt bij drukker Olbrechts, Hoogstraat 8 in Boom)
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9.3. Gemeentepolitiek Boom>zie politiek
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10. Evenementen, optochten
10.1. Sportevenementen
10.2. Jublileums
v-665

Brief met 'heilwens' echtpaar Verhelst-Verspreet zilveren jubilieum
ongedateerd, 1 brief
Brief van de familie Peeters-Van Gucht-Van Camp met 'heilwens' ter gelegenheid van het zilveren jubileum van het
echtpaar Camiel Verhelst en Janette Verspreet (1899-1924)
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11. Openbaar vervoer
11.1. Spoorwegen
v-670

Plan 'Vergrooting der statie Boom'
ongedateerd
Ongedateerd, afbakeningsplan schaal 1/1000

v-671

Plan station Boom verbindingen naar bedrijven
31 okt 1934
Verbindingen station Boom naar:
Glasfabriek De Rupel, Zagerij Calluy, Boomsche Metaalwerken, Frateur-Roofthooft, Usinos (benenkot)
schaal 1/1000

v-672

Plan Hoboken verbinding lijnen 25A en 61
29 apr 1948
Tabelplan der aan te kopen gronden, aanleggen van de verbinding en wijzigen van het tracé lijn 61, schaal 1/1000

v-673

Tabelplan der aan te kopen gronden Lijn 52
21 dec 1978
Lijn 52 Dendermonde-vertakking Antwerpen-Zuid
Elektrificatie baanvak Boom-Antwerpen-Zuid
Gemeente Schelle Sectie A en C
Aanpassen van de beddingn afschaffen van overweg 21
Tabelplan der aan te kopen gronden
Schaal 1/500

v-674

Afbakeningsplan Wilrijk (abornement)
ongedateerd
Commune de Wilrijck, plan d'abornement
schaal 1/1000
ongedateerd

v-675

Afbakeningsplan Kontich
ongedateerd
Afbakeningsplan Kontich
ongedateerd

v-676

Station Boom liggingsplan waterinstellingen met plan watertoren
1935/1960
Station Boom, algemeen liggingsplan der waterinstellingen.
Aard der veranderingen:
*9/9/1936: Nummering der watermeters
*1/6/1939: Aanbrengen van luchtklokken
*26/6/1939: Peilverschil tussen monding waterzuil en spoorstaaf
*22/11/1939: Afbraak waterzuilen 2 en 4 (waterzuil 3 wordt 2)
*9/1/1942: Algemene herziening 1942
*12/1/1944: Algemene herziening 1943
*10/3/1946: Algemene herziening 1945
*9/9/1947: Algemene herziening 1947
*4/8/1949: Sporen bijgewerkt
*12/8/1949: Waterinstellingen bijgewerkt
*23/1/1953: Sporen bijgewerkt
22/3/1959: Waterinstellingen en sporen bijgewerkt
*12/4/1960: Waterzuil 1 en leiding tussen Kelder III en VI afgeschaft

v-677

Afbakeningsplan lijn 27A Hoboken-Oude God-Wilrijk
ongedateerd
Afbakeningsplan lijn 27A Hoboken-Oude God-Wilrijk
ongedateerd

v-678

Grafiek onderhoud lopend spoor lijn 52
1 feb 1972
Lijn 52 Dendermonde-vertakking Antwerpen Zuid
Grafiek onderhoud lopend spoor lijn 52

v-679

Afbakeningsplan Hoboken lijn 61 met 27A Hoboken
12 jul 1951
Afbakeningsplan Hoboken lijn 61 met 27A Hoboken

v-680

Plan privaat station PCMR tussen station Boom en Sauvegarde
24 apr 1957
Plan privaat station Produit Chimiques et Metalurgiques Du Rupel, tussen station Boom en halte Ruisbroek-Sauvegarde
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v-681

Plan lijn 27B Kontich-Waarloos-Edegem
1952/1957
Bundel met plans lijn 27B omvattende de gemeenten Kontich-Waarloos-Edegem

v-682

Tabelplan aan te kopen gronden lijn 52 gemeente Boom
1961/1978
Bundel met tabelplan aan te kopen gronden lijn 52 gemeente Boom

v-683

Plan privaat station Hoboken-Moretus
ongedateerd
Baan Antwerpen-Zuid-Boom
Plan privaat station Hoboken-Moretus
Ongedateerd

v-684

Afbakeningsplan lijn 52 Schelle
ongedateerd
Afbakeningsplan lijn 52 Schelle
ongedateerd

v-685

Afbakeningsplan lijn 52 Schelle
9 jul 1942
Afbakeningsplan lijn 52 Schelle

v-686

Afbakeningsplan lijn 52 Boom
20 jun 1971
Afbakeningsplan lijn 52 Boom

v-687

Plan station Boom
1970
Plan station Boom. Gemerkt met rood kruis: 'vervallen'

v-688

Plan station Boom hernieuwing ballast spoor 4
16 jul 1963
Plan station Boom hernieuwing ballast spoor 4-liggingsplan-profiel van vrije ruimte dwarsdoorsnede
Verschillende schalen

v-689

Afbakeningsplan Hoboken lijn 61 met 27A Hoboken
12 jul 1951
Afbakeningsplan Hoboken lijn 61 met 27A Hoboken. Lijn 52-1

v-690

Afbakeningsplan lijn 52 Niel
28 mei 1879
Afbakeningsplan lijn 52 Niel

v-735

Dossier Dossier station, watertoren en baanmeesterswoning Boom
ongedateerd
Plans, clichés van het treinstation en aangrenzende watertoren en baanmeesterswoning in Boom.
Voorlopige beschrijving van de inhoud van dit dossier:
*Algemeen liggingsplan der waterinstellingen dd 1935-1960 (origineel + kopie)
*Plattegrond watertoren schaal 1/50 (origineel + kopie)
*Plan woning Statiestraat nr.1 schaal 1/100
*Brief ivm Belgacomaansluitingen baanmeesterwoning Statiestraat 1 en woning Vrijheidstraat 72 (agfgebroken juni 1983)
Boom dd 10/12/1992
*Plan doorsnede woning Statiestraat 1
*Plan wachterswoning Statiestaat 1, afschrift plan jaar 1895
*Plan woning Statiestraat 1 (veranderingswerken)
*Plan der instellingen staion Boom dd 1950
*Document 'toestel van Soxlet en Pyrexglas'
*Document diverse artikelen (geschrapt). Onduidelijk over wat dit juist omvat. dd 13 november 1972
*Clichés baanmeesterwoning Statiestraat 1 Boom
*Ontwerp prijsofferte schilderen woning Statiestraat1 Boom. dd 1991, prijs niet ingevuld.
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12. Archeologie
12.1. Archeologie algemeen
12.2. Archeologie Boom
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13. Archief mbt religie
13.1. Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Rochus Boom
v-638

Plechtig onthaal Spaanse Madonna
1 okt 2006
Programma misviering onthaal van de Spaanse Madonna. Stedenband Boom-Ayamonte zorgde voor de muzikale
opluistering.

13.1.2. Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Rochus kerk
v-303

Op De Toren
ongedateerd, 12 pagina's
Getypt artikel met beschrijving en geschiedenis van de kerk en de toren. Lombaerts beschrijft hoe hij langs de trap tot
boven in de kerktoren gaat en schrijft de beknopte geschiedenis neer van Boom en omstreken via de windrichting waarop
hij zicht had. Opmerkelijk is zijn passage over de 'pinakels' die de kerk toen nog sierden en waarover hij zich verbaasdd
omdat ze uit ijzer gemaakt waren: 'een verslag, berustend in de bibliotheek van het parlement, vermeldt dit als een
'fraude', want de commissie van Stedenbouw had het plaatsen ervan verboden. Het ijzer had zijn deugdelijkheid nog niet
bewezen'. De datum waarop hij dit artikel schreef is niet vermeld.

13.3. Pastorij-Dekenij
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14. Politiek
14.1. Politiek algemeen
v-739

Belgische wetgeving
1925/1926
Losbladige Belgische wetgeving (ongeordend) jaren 1925-1926 (tweetalig)

v-906

Kaart met katholieke ministers regering Beernaert
1884, 1 stuk
Kaart met foto's van de regering Beernaert die in 1884 uitsluitend uit katholieken bestond.
Foto's van: Pontus, de Moreau d'Andoye, Woeste, Malou, Jacobs, Beernaert en
Vandenpeereboom.

v-970

Herinnering aan het feestmaal den heere August Delbeke aangeboden
23 jun 1907, 1 stuk
Boekje samengesteld ter herinnering aan het feestmaal dat werd ingericht door de
'Grondwettelijke Conservatieve Vereeniging van Antwerpen' voor minister August Delbeke.
Delbeke (°1853 +1921) was katholiek minister van openbare werken van 1907-1910.
Woord vooraf: 'Het feestmaal, den heer DELBEKE, minister van openbare werken,
aangeboden door de Grondwettelijke Conservatieve Vereeniging van Antwerpen en den
Kantonalen Bond van Borgerhout, mag ten volle gelukt heeten, schreef daags na de
grootsche betooging, een onzer katholieke bladen. Al degenen, en zij waren talrijk, die er
deel aan genomen hebben, zullen dit met gevoelen instemmen.
Ter herinnering aan dien heuglijken dag, bieden wij onze politieke vrienden volgende bladen
aan, waar zij, benevens het verslag van het feest, er publieke redevoeringen die er op
uitgesproken werden, zullen in vinden. Moge, volgens de uitdrukking van den achtbaren heer
Minister, DEZELFDE LIEFDE VOOR DEZELFDE ZAAK ons altoos bezielen!

v-993

De waarheid over de militaire kwestie en Minister Delbeke
<1911, 1 stuk
Oproep aan de katholiek gezinden voor steun aan minister Delbeke die n.a.v. de invoering
van de militiaire dienstplicht veel kritiek kreeg en opgeroepen werd om af te treden.
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v-994

De waarheid over de Vlaamsche kwestie en Minister Delbeke
<1911, 1 stuk
Oproep aan de katholiek gezinden voor steun aan minister Delbeke die onder andere n.a.v.
de invoering van de militiaire dienstplicht veel kritiek kreeg en opgeroepen werd om af te
treden. Ook de invoer van het Vlaams als voertaal in het onderwijs stuitte op verzet.

14.2. Gemeentepolitiek Boom
v-743

Pleidooi katholiek bestuur en onderwijs
±1900
Handgeschreven losse bladen waarin Emiel Verstrepen pleit voor de noodzaak van een katholiek bestuur en de absolute
nood aan katholiek onderwijs (ongedateerd).

v-744

Overlijdensbrief + 2 losse nota's
±1911
*Overlijdensbrief mejuffrouw Maria Cecilia Simons °Niel 3 augustus 1867 +Niel 11 september 1911
*Korte nota geschreven door heer Kennes gericht aan de schepen: Heer schepen, Hiebij ene lijst zoo volledig mogelijk,
der mannen van de gekende P der vijf secties van Noeveren, opgemaakt volgens de laatste gemeentekiezing van 1907.
Nota: er werd nauwkeurig nota genomen hunner nieuwe woonst.
* Brief Eugeen Verstrepen gericht aan de burgemeester met vraag naar solvabiliteit van een klant uit Ploegsteert.
Onderaan het antwoord waarin wordt vermeld dat de klant niet over veel geld beschikt maar dat er geen twijfel mag over
bestaan dat hij zijn betaling zal uitvoeren. De brief is in zeer slechte staat en opgemaakt in het Frans dd 13 september
1893

v-750

Lied in dichtvorm 'De Geuzen en Snotneuzen' en 'Rol in! Rol Uit!'
±1880, 1 blad
Gedrukt blad waar met het lied in dichtvorm 'De Geuzen en Snotneuzen' met het gedicht 'Rol
in! Rol UIt!' de liberalen het moeten ontgelden. Het blad werd gedrukt bij drukkerij IngelbertsPeeters in Boom en werd oorspronkelijk bewaard in het studieschriftje van Louis Verstrepen
(archiefstuk V0749).

v-801

Fanfaarelied 'Iever en Volharding' Noeveren
1880, 1 envelop
'Fanfaarenfeestlied van de Boomse fanfare 'Iever en Volharding' die op 26 januari en 6
december 1880 naar aanleiding van hun triomf tijdens de eerste schoolstrijd inspiratie
vonden tot componeren. Uit een, der liederen blijkt ook dat de fanfare, die ter Noeveren was
gevestigd, in 1880 een nieuwe 'schoone' zaal in gebruik namen.

Copyright 2020 - Marc Verlinden

blad 44

Voorlopige inventaris van Archiefbestanden Ten Boome
v-817

Dossier 'plakkaarten'
±1900, 1 stuk
Dossier met lijsten van gemeenten naar waar 'plakkaarten' werden verstuurd met vermelding van de hoeveelheid. Geen
verdere details nog jaartal.

v-818

Dossier recht op antwoord weekblad 'Onze Belangen' Boom ivm toestand Nielsestraat
1910/1912, 1 stuk
Dossier met brieven gericht aan het weekblad 'Onze Belangen' als recht op antwoord n.a.v. een publicatie over de slechte
toestand van de Nielsestraat maar ook de Kapelstraat in Boom. De brieven werden geschreven door Emiel Verstrepen in
zijn functie als schepen.

v-888

Programma carnavalstoet Halfvasten Boom 1888
1888, 1 stuk
Programma van de carnavalstoet Halfvasten die door het centrum van Boom trok. De stoet
werd georganiseerd door de Vereenigd Katholieke Vrienden van Boom.

v-892

Brief van Em. Verstrepen gericht aan volksvertegenwoordiger Jacobs
15 mei 1886, 1 stuk, vreemde taal: FR
Brief van Emiel Verstrepen gericht aan katholiek volksvertegenwoordiger Victor Jacobs
(1838-1891). In de brief worden de liberalen Tuyaerts, Verbeeck (oud burgemeesters van
Boom) en burgemeester Saunier van Hemiksem vernoemd. De brief houdt ongetwijfeld
verband met het dispuut tussen katholieken en liberalen dat leidde tot het ontslag van
burgemeester Verbeeck in 1886 (meer info: Van de Oudheid tot het jaar 2000 pagina 104
Ten Boome B28)

14.3. Verkiezingen
14.3.1. Verkiezingen algemeen
v-808

Dossier m.b.t. politiek en verkiezingen
1860/1890
Diverse losse stukken m.b.t. de politiek en verkiezingen. De gebroeders Vertrepen, met name Eugéne en Emiel, waren
voor de katholieke partij zeer nauw betrokken bij de lokale politiek in Boom. Emiel zetelde in de periode 1901-1911 in de
gemeenteraad en was ook schepen. Eugéne was alvast gedurende de periode 1882-1886 mede-secretaris van de
katholieke partij.
*8 mei 1882: uitnodiging voor de vergadering van 11 mei 1882 ten huize Ed. Pacquets ivm de verkiezingen van 22 mei
1882
*25 maart 1886: uitnodiging voor de vergadering die op dezelfde dag werd gehouden ten huize Van Reeth ivm de
provinciale verkiezingen.
*Grote aankondiging 'Uislag der balloteeringen per telefoon met klinkend etitel 'Schitterende zegepraal der katholieken te
Brussel-103 conservatieven gekozen'.
*Artikel getiteld 'Blauw en rood getekende bij Liberaal en Katholiek'. Artikel geschreven door "een fabriekwerker" over
leden van het katholiek kiezerskorps die niet zeker zijn van hun 'denkwijze'. In potlood in de marge: 'Gemeenteverkiezing
1890'.
*Krant 'De Rupelbode' van 5 oktober 1890 over voornamelijk de gemeenteverkieizingen van 8 oktober 1890 *Ongedateerd
kladbriefje met diverse aandachtspunten in de gemeente Boom, vermoedelijk opgesteld door Emiel Verstrepen.
*Krantenknipsel in het Frans getiteld: 'Le nouveau corps electoral. Volgens de notitie op de achterzijde werd het artikel ca.
1860 gepubliceerd.
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14.3.2. Verkiezingen Boom
v-992

Leugens weerlegd
12 okt 1911, 1 stuk
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezing in Boom die op 15 oktober 1911
plaats had gingen er heel wat scheldpartijen aan vooraf. De liberalen gaven enkele
weken voor de verkiezing het blad 'Boomsche Belangen' uit wat resulteerde in een
katholiek antwoord.
Op 12 oktober publiceerden ze het krantje 'Leugens weerlegd' waar ze in
onomwonden bewoordingen de 'blauwe' aantijgingen weerlegden. Het mag duidelijk
zijn dat politiek in 1911 in een voor iedereen verstaanbare taal werd gevoerd.
Enkele citaten: 'Schimpen, Spotten, hoonen en lasteren! De liberalen willen nog
maar altijd doen gelooven dat het de katholieken zijn die in hun blad de
tegenstrevers beschimpen of met hunne gebreken den spot drijven. Hoe durven zij
zoo iets nog schrijven. Hun politiek orgaan 'de Rupelbode, is door iedereen gekend als het gemeenste blad dat in 't licht
gegeven wordt en dat NIETS of NIEMAND ontziet als er maar politiek te maken is...'
Nog over de Rupelbode: 'Op 23 april schreven zij nog dat hel en vagevuur drogreden waren, slechts schrikaanjagingen,
bijgevolg niet bestonden: dus zijn de Liberalen die nog naar de kerk gaan GROOTE EZELS want aan iets gelooven dat
niet bestaat is eene STOMMITEIT, eene EZELARIJ. d'as logiek eh?....
En verder: 'zij laten hunne eigen kinderen niet doopen noch hunne communie doen, zetten nooit 'nen' voet in de kerk
VERACHTEN al de kerkelijke plechtigheden, en geven toch centen uit om deze op te luisteren. Knoopt dat aaneen! Is dit
huichelarij of komedie? Ehwel! Wij dagen den bittere voorzitter der Boomsche vrijdenkers, of eenen zijner trawanten uit, te
Antwerpen of 't is gelijk in welke stad, op eene vrijdenkersvergadering hunne handelwijze bloot te leggen. Ge zoudt ze 'nen
post zien pakken. Met klank werden zij buiten gesmeten onder het getier: weg met de huichelaars! Buiten de ellendige
komedianten!
De waarheid zal ongetwijfeld in het midden hebben gelegen. Bewijs hiervan is de uitslag van de verkiezing waar de zetels
nagenoeg netjes verdeeld werden.
Zo lezen we in het Fotoboek van Alex Vinck: Gemeenteraadsverkiezing van 15 oktober 1911:
Acht mandaten (alle in het bezit van de katholieke partij) van de 15 dienden hernieuwd te worden. De drie traditionele
partijen namen aan de stemming deel. Geen enkele behaalde de volstrekte meerderheid.
De evenredige verdeling werd toegepast. 4 katholieken en 4 liberalen werden verkozen.
Zetelverdeling: 8 katholieken en 7 liberalen.
De katholiek Van Reeth Emile bleef burgemeester.
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15. Films
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16. Fotoverzamelingen
v-642

Fotoverzameling gemeente Boom
ongedateerd, 1 map
Verzameling foto's met (oude) zichten van Boom afgedrukt op A4

v-664

Fotoverzameling Suzanne De Voecht
ongedateerd, 35 foto's
Fotoverzameling Suzanne De Voecht, foto's 12072 t/m 12106
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17. Industrie
17.1. Steenbakkerijen
v-746

Verslagboek activiteiten steenbakkerij
1949/1964
Maandverslagen van de activiteiten van een niet nader genoemde steenbakkerij van de periode 1 januari 1949 tot en met
1 juli 1964.

17.1.1. Steenbakkerij Verstrepen

v-802

Overzicht eigendommen en verpachtingen steenbakkerij Verstrepen
<1890, 1 envelop
Diverse nota's over eigendommen, verhuringen en verpachtingen van de steenbakkerij
Verstrepen waaronder te Aartselaar en Reet, met vermelding einde pacht, pachters,
huurders en huurprijzen. Ook de opbrengst van 'groes' (grasland) wordt vermeld.

v-884

Nota met opsomming namen en adressen in Doornik en Oudenaarde
±1900, 1 stuk
Lijst met opsomming van namen van personen in Doornik en Oudenaarde (ongedateerd)

Copyright 2020 - Marc Verlinden

blad 49

Voorlopige inventaris van Archiefbestanden Ten Boome
v-887

Opsomming steenbakkerijen wijken Noeveren en Hoek 1892
1892, 5 stukken
Opsomming van de steenbakkerijen (pan-en plaveifabrieken) die in 1892 actief waren in de
wijk Hoek en Noeveren met vermelding aantal werklieden, ploegen, omzet plaveien, aantal
pannenmakers en paarden.

v-890

Brief aan dhr. Tant ivm voorstel tot verdeling potaarde Verstrepen-Van Reeth
1 sep 1893, 1 stuk
Brief van vermoedelijk Joanna Maes aan een zekere heer Tant over een voorstel tot
verdeling van het uithalen van potaarde tussen de steenbakkerij Verstrepen en steenbakkerij
Van Reeth. Het voorstel (bijgevoegd) werd opgemaakt op 25 september 1886.

v-894

Inventaris bakstenen van steenbakkerijen Verstrepen
1 feb 1896, 2 stuks
Inventaris van de beschikbare voorraad papensteen (rood, blauw, bleek) van de
steenbakkerijen Verstrepen opgedeeld in de sites Noeveren, Hoek en Niel.

v-895

Aangifte patentrecht steenbakkerij Verstrepen Niel
10 dec 1895, 1 stuk
Aangifte wegens het patentrecht van de steenbakkerij Verstrepen in Niel, Boomstraat wijk 6.
Het kantoor van de ontvanger was gevestigd in Boom, Onze-Lieve-Vrouwestraat 9
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v-903

Opsomming steenbakkerijen Boom, Noeveren en Niel
±1900, 1 stuk
Opsomming met namen van steenbakkerijen die gevestigd waren in Boom, Noeveren(Boom)
en Niel. Ongedateerd

v-904

Dossier met fragmenten ruwe schetsen eigenaars percelen
±1900, 1 stuk
Ongedateerde fragmenten van schetsen op kalkpapier van percelen land die o.a.
toebehoorden aan de families Tuyaerts-Best, Tuyaerts-De Proft en Pauwels. Zeer
slechte staat en ongedateerd + ontwerp in potlood 'M.C. Verstrepen'.

v-907

Lege enveloppen
1880/1920, 3 stuks
Drie lege enveloppen gericht aan steenbakkerij Verstrepen: F. Block (Bath
Zeeland), Eg. Spillemaeckers-Van Camp Tuyaertsstraat Boom (fabrikant stenen,
buizen en tegels) en een envelop van een aangetekend schrijven (jaar 1920)

v-941

Voorstel tot opmaak geregistreerd huurcontract Verstrepen
28 sep 1920, 1 brief
Voorstel tot opmaak van een (geregistreerd) huurcontract voor de huizen van steenbakker
Verstrepen. Het voorstel werd aan Alexander Verstrepen (notaris) ter goedkeuring
voorgelegd.

v-943

Dossier onderhoud patrimonium steenbakkerij Verstrepen
1922/1926, 1 stuk
Dossier over het onderhoud van de huizen van steenbakkerij Verstrepen, waaronder de wijk Noeveren in Boom.
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v-979

Reglement der zomervogels
1865, 1 stuk
Reglement voor 'zomervogels'. Dit zijn stokers van buisovens en panovens. Met
taakomschrijving en verloning.

17.1.1.1. Stukken van persoonlijke aard familie Verstrepen
v-745

Dossier met foto's kunstwerken expo Jef Van Grieken
1990
Dossier met foto's van de tentoonstelling van Jef Van Grieken. De tentoonstelling liep te Mechelen van 24 november tot en
met 9 december 1990.

v-752

Betalingsbewijs abonnement maandschrift H.Familie Gent
10 nov 1903, 1 stuk
Betalingsbewijs van Emile Verstrepen voor een abonnement
op het maandelijks tijdschrift de H. Familie, Sint-Amandsberg
te Gent ten bedrage van 1 frank en 85 centiemen.

v-753

Betalingsbewijs ere-lidmaatschap Katholieke Jonge Wacht van Boom
3 sep 1903, 1 stuk
Betalingsbewijs voor het ere-lidmaatschap van Emiel Verstrepen van de
'Katholieke Jonge Wacht van Boom voor de som van 5 Fr. voor de eerste
helft van 'zijnen uitleg 1903'.

v-754

Betalingsbewijs abonnement 'De Bode van den H.Franciscus'
1903, 1 stuk
Betalingsbewijs voor een abonnement op naam van Emiel Verstrepen voor
'De Bode van den H.Franciscus' ten bedrage van 1,50 Fr. voor de jaargang
1903-1904. Stephania Van den Neucker tekende voor ontvangst.

v-765

Betalingsbewijs lidmaatschap Emiel Verstrepen 'Katholieke
Kantonale Vereeniging'
10 nov 1903, 1 stuk
Betalingsbewijs van Emile Verstrepen voor zijn lidmaatschap van de '
'Katholieke Kantonale Vereeniging' voor het jaar 1902 ten bedrage
van 5 Fr.
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v-766

Betalingsbewijs abonnement Emiel Verstrepen 'Maria's Kransken'
15 jun 1903, 1 stuk
Betalingsbewijs van Emile Verstrepen voor zijn abonnement op het
maandblad 'Maria's Kransken' bij 'Boekhandel van het Genootschap SintCarolus Borromeus' Bergstraat 52 te Brussel ten bedrage van 1,10 Fr. voor
de periode 1 juli 1903 tot en met 30 juni 1904

v-770

Betalingsbewijs lidmaatschap Emiel Verstrepen Katholieke Vereeniging
van Boom
1 mei 1903, 1 stuk
Betalingsbewijs voor het lidmaatschap van Emiel Verstrepen van de
'Katholieke Vereeniging van Boom ten bedrage van 1 Fr. Voorzitter van de
vereniging was Jan Van den Bril, schatbewaarder Eugeen Spillemaeckers.

v-778

Betalingsbewijs ere-lidmaatschap Katholieke Jonge Wacht van Boom
25 jan 1903, 1 stuk
Betalingsbewijs voor het ere-lidmaatschap van Emiel Verstrepen (schepene te
Boom) van de 'Katholieke Jonge Wacht van Boom' voor de som van 5 Fr. V. De
Vooght tekende als schatbewaarder voor ontvangst.

v-780

Ontvangstbewijs betaling kinderen Verstrepen aan 'Het Apostelwerk van Pater
Damiaan'
19 mrt 1903, 1 stuk
Ontvangstbewijs voor de 'jaarlijksche inteekening' op het Apostelwerk van Pater
Damiaan, Sint-Antoniusberg 9 te Leuven voor de som van 2,60 Fr.(met verhoging der
inningskosten).

v-783

Verdeling roerende en onroerende goederen onder kinderen Verstrepen
1894
Verdeling van de roerende en onroerende goederen onder de kinderen Verstrepen na
overlijden van hun moeder Joanna Maria Maes (+1893). Bij de verdeling o.a. de
inventaris van een indrukwekkende verzameling wijnflessen.
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v-807

Diverse krantenknipsels
1896/1921
Diverse krantenknipsels die vermoedelijk door Emiel Verstrepen werden bewaard:
*Knipsel getiteld 'évasion' over de gebroeders Rorique (Degraeve) die terecht
stonden voor piraterij.(ongedateerd).
*Knipsel 'Het parket te Boom, ontdekking van verhelers van akties en loten ter
waarde van 50.000 frank, ontvreemd te Antwerpen'. Volgens een bijgevoegde nota
was bij deze zaak August Degraeve betrokken, fondsenhandelaar te Boom en broer
van de gebroeders Rotique in het vorige knipsel. dd 27 november 1900.
*Knipsel: 'Extradition-l'arrestation de Cuvelier'.ca. 1900
*Knipsels samengebundeld m.b.t. acties en obligaties met telkens de kapitaalacties van de brug Wed. Van Enschodt (verbinding Boom en Klein Willebroek)
aangekruist. (jaren 1900-1904).
*Knipsel uit 'Métropole dd 9 mei 1896: Un secret retrouvé' over een zekere heer Willems en zijn (her) uitvinding van een
procéde om bakstenen te kleuren.
*Knipsel: 'Landbouw, bemesting der wintergranen', ongedateerd.
*Krant 'La Chronique Financière ' dd 14 mei 1921 met op de voorpagina een uitgebreid artikel over de fusie van 5
steenbakkerijen die zich als 'Les Briqueteries Réunis du Rupel et de la Nèthe' groepeerden.

v-813

Diverse stukken lidmaatschap en abonnement katholieke verenigingen
1902/1904
*lidmaatschap Emiel Verstrepen Broederschap H. Andreas Avellinus te Antwerpen voor het jaar 1902.
*lidmaatschap Emiel Verstrepen Katholieke Jonge Wacht van Boom voor het jaar 1902.
*lidmaatschap Emiel Verstrepen Katholieke Turnvrienden Voortwarts voor het jaar 1903.
*lidmaatschap Emiel Verstrepen Davidsfonds Boom voor het jaar 1903.
*lidmaatschap Emiel Verstrepen Aartsbroederschap van O.L.V. van het H. Hart van Averbode het jaar 1904.
*Abonnement kinderen Verstrepen voor 'Het Klein Werk van het Goddelijk kind Jezus van Praag' voor de periode
25/11/1903-25/11/1904
*Carte de frequentation op naam Charles Verstrepen (ongedateerd)
*Verzoek tot bijwonen vergadering aan Emiel Verstrepen van de vergadering van het Katholiek Schoolkomiteit op de
Dekenij (ongedateerd)
*Religieuze spreuken op ene los vel papier met de hand geschreven (ongedateerd)

v-814

Publicatie werkjaar 1854-1855 Genootschap H. Vincentius a Paulo Boom
1855, 12 pagina's
Verslag van het eerste werkjaar 1854-1855 van het Genootschap H. Vincentius a Paulo
Boom (in 1954 vierden ze hun 100-jarig bestaan)

v-815

Aankondiging eerste avondfeest Genootschap H. Franciscus-Xaverius
1889, 1 stuk
Aankondiging van het eerste avondfeest van het Genootschap Francisus-Xaverius dat op
zondag 8 december 1889 plaats had. De toegang was uitsluitend voorbehouden aan de
leden. Op de achterzijde de tekst van het lied 'Neen, de Pauzen sterven niet!
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v-816

Boekjes 'Le Saint Evangile' selon Matthieu en Saint Luc
1880/1900, 1 stuk
Boekjes 'Le Saint Evangile' traduit sur la Vulgate par le Maistre de Sacy'. 1 boekje van
apostel Mattheus en 1 boekje van apostel Lucas (ongedateerd)

v-837

Briefwisseling Emile Verstrepen met glasschilder G.P. Dagrant Bordeaux
1904, 2 vellen
Correspondentie tussen Emiel Verstrepen en glasschilder Gustave Pierre Dagrant over het
ontwerp van een glasraam. Het project ging uiteindelijk niet door omdat het ontwerp werd
afgekeurd..

v-840

Opsomming belangrijkste ziekten door Dr. Morel + recept
1880/1900, 2
Lijstje 'liste des pricipales maladies'. Bovenaan de lijst in potlood het adres 'kunstlaan 40
Antwerpen met openingsuren + samenstelling recept voor medicijn.(ongedateerd)

v-846

Factuur abonnement 'la Revue du Travail' aan Emiel Verstrepen
21 jan 1903, 1 stuk
Factuur voor abonnement 'la Revue du Travail' op naam van Emiel Verstrepen
ten bedrage van 2,10 Fr.
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v-862

Briefkaart 'Lautier Fils' aan Emiel Verstrepen
31 jul 1905, 1 stuk
Antwoord op een vraag van Emiel Verstrepen (schepen) aan de firma
Lautier Fils (Grasse Frankrijk) waarin wordt vermeld dat er een minimum
afname moet zijn van 50 kilogram. Er bestaat vandaag nog steeds een
firma onder deze naam (herstellingen carosserie).

v-863

Brief notaris Alexander Verstrepen aan zijn moeder over dispuut met Emiel Verstrepen
2 dec 1890, 1 stuk
Brief gericht aan Joanna Maes van haar zoon-notaris Alexander Verstrepen n.a.v. een
onderzoek naar een verkoop van een eigendom. In de brief stelt Alexander Verstrepen dat
zijn broer Emiel valsheid in geschrifte pleegde. Citaat (einde van de brief): 'Dit zijn de
eenigste inlichtingen die de advokaat bezit: hij zal kopij der ondervraging krijgen om de zaak
te kunnen onderzoeken. Doch zijn eerste gedacht is dat hij (Emiel) moeilijk zal kunnen
gelukken'.

v-866

Dankbrief dhr. Vranckx aan Emiel Verstrepen voor ontvangst betaling 25 missen
31 dec 1903, 1 stuk
Brief van een zekere heer Vranckx met dank voor de 25 missen voor de overledene en de
familie, zonder verdere details.

v-867

Ontvangstbewijs erelidmaatschap Emiel Verstrepen der Leopoldisten
II
6 nov 1903, 1 stuk
Ontvangstbewijs van het erelidmaatschap van Emiel Verstrepen van de
'Leopoldisten II' ten bedrage van 6 Fr.

v-869

Enveloppe van brief aan mevr. wed. Verstrepen-Maes
1890, 1 stuk
Lege kleine enveloppe van brief die gericht was aan Joanna Maria
Maes (weduwe Michaël Verstrepen + 1884). Met postzegel.
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v-883

Aankondiging expo eeuwenoude eik in dok aan Vlaams Kaai Antwerpen
±1884, 1 stuk, vreemde taal: FR
Aankondiging van expositie van eeuwenoude eik die in het dok aan de Vlaamse kaai lag. De
eeuwenoude eik werd gevonden in de Rijn in de omgeving van het fort du Pierre-Châtel. Op
de achterzijde een plan van Antwerpen met de weg aangeduid naar een dok aan de
Vlaamse Kaai waar hij tijdelijk kon bekeken worden.

v-893

Brief aan vrederechter ivm dispuut tussen de juffrouwen Verstrepen en landbouwer
Claes uit Reet
1880/1900, 1 stuk, vreemde taal: FR
Brief van heer De Heyn' (verificateur des poids et mesures) gericht aan de vrederechter
over een dispuut tussen de juffrouwen Verstrepen en landbouwer Jan Baptist Claes. Het
dispuut ging over een stuk land gelegen nabij het treinstation in Reet. (ongedateerd)

v-905

Lijst met namen en woonplaatsen voor verzending 'beeldekens'bidprentjes
±1893, 1 stuk
Lijst met namen en woonplaatsen onder de hoofding 'Beeldekens te zenden
aan:'. Vermoedelijk een lijst van personen die een bidprentje moesten
ontvangen n.a.v het overlijden van Joanna Maria Maes (+1893) of Michaël
Verstrepen (+1884). Op de achterzijde een tekst voor het verlenen van een
volmacht.

v-908

Huwelijksaankondigingen (Faire-part) 1894-1896
1894/1896, 2 stuks
2 huwelijksaankondigingen:
*Walem en Waarloos, 2 oktober 1894
Auguste Maes (brouwer Sint-Katelijne-Waver) met Maria De Groote.
*Nijmegen(NL) 24 juni 1896
Louis Damman en Marie van Haaren

v-944

Partituren Emile Verstrepen
1890/1920, 1 map
Dossier met diverse partituren die toebehoorden aan Emile Verstrepen.
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v-946

Partituren familie Verstrepen
1871/1903, 1 map
Boek met partituren van de familie Verstrepen, vermoedelijk Emile Verstrepen.
In het boek ook diverse losse stukken:
*los fragment van de 'Dictionnaire illustré des communs Belges' (letter A + gedeelte letter S).
*Afdruk foto 'St. Carolus oud-mannenhuis Antwerpen 1903 (kapel)'
*Pamflet 'Manifest Meeting de commissie van krijgsdienstbaarheden aan de kiezers van 't
arrondissement Antwerpen', waarop een opsomming van de nadelen van het 'Geuzen'
(liberalen) beleid.
*Krant 'Le Petit Belge' dd 10 november 1896 (politiek nieuws).
*Pamflet 'Meeting model van stembriefje. Antwerpen kiezing van 12 juni 1888'
*Los partituur getiteld 'Weg met de Geuzen! Volksmarsch.
*Sint-Cecilia's-Feestlied', gevierd te Boom op 6 mei 1883 in de prachtige nieuwe zaal te
Boom door de Harmonie-en Zangmaatschappij de Rupelzonen.
v-990

Lourdes et ses environs
1899, 1 stuk
Gedenkboek van het bedevaartsoord Lourdes met 16 foto's van Lourdes en omgeving.
Tussen het gedenkboek een krantje getiteld 'Belgische nationale bedevaart naar O.L.V. van
Lourdes' met info over 2 bedevaarten die werden georganiseerd vanuit België: 'Bedevaart
van het Allerheiligste Sacrament' die doorging van 7 tot 11 augustus 1899 en de 'Nationale
bedevaart van september naar O.L. Vrouw van Lourdes' van 4 tot 12 september 1899. Het
krantje bevat info over de speciale treinen richting Lourdes en de tarieven. De bedevaart van
september beperkte zich niet enkel tot een rechtstreekse reis naar Lourdes maar bood ook
een onrechtstreekse reis aan: 'Drie treinen worden ingericht vertrekkende uit Luik, Brussel
(zuiden) en Gent (via Audenaerde) op maandag 4den september 's morgens. Aankomst te
Bordeaux den 5den rond vijf uur 's morgens. Onmiddellijk vertrek per stoomboot naar O.L.
Vrouw van Verdelais, beroemde bedevaartsplaats van de streek. Missen en plechtige
diensten. Terugkeer te Bordeaux rond 3 uren in den namiddag. Men zal den trein nemen
rond 9 of 10 uren 's avonds om te Lourdes den 6den rond 5 uren 's morgens aan te komen.
Terugkeer: vertrek uit Lourdes den 11den september 's morgens; aankomst den 12den. De
prijs voor deze uitstap vanuit Brussel-zuid bedroeg voor 1e klas 155 Fr./2e klas 102 fr. en 3e
klas 69 Fr. Er kon ook een rechtstreekse trein naar Lourdes worden genomen. Onderaan het krantje een oproep tot
financiële steun voor de versiering van de kapel der Belgen in de kerk van O.L. Vrouw van den H. Rozenkrans te Lourdes:
'het altaar zal gehuldigd worden bij de aanstaande bedevaart. Blijft de schildering en de versiering die 30.000 franken zal
kosten. Indien aldegene die deze prospectus ontvangen eenige aalmoezen willen inzamelen en ze verzenden voor het
vertek der Bedevaart, zal deze som gauw voltrokken zijn. Aan het werk dus opdat de schildering geeindigd zij voor het
heilig jaar 1900'.

v-991

Congrégation de la Sainte Vierge toegekend aan Eugène Verstrepen
15 aug 1865, 1 stuk
Congrégation de la Sainte Vierge sous le titre de l'Immaculée-Conception et le patronage de
St.-Louis de Gouzague érigée a l'institut St.-Louis

v-996

Kalender 1866 in kleur
1866, 1 stuk
Kalender van 1866 in kleur met vermelding van de feestdagen van de heiligen (in
het Frans).
De almanak werd verkocht door papierhandel J. Landa, Rue de Bavière 23 in
Brussel.
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Standregelen eigenaars-bond voor Niel en Omstreken
1 feb 1916, 1 stuk
Statuten van de eigenaars-bond voor Niel en Omstreken die de belangen van hun leden
behartigden, vb bij dispuut verhuur-verhuurder. Het boekje diende als voorbeeld voor de
oprichting van 'de vereenigde eigenaars van Boom'. Zowel Eugène als Emiel Verstrepen
ontvingen een uitnodiging voor het bijwonen van de eerste vergadering van de vereniging
die doorging in Hotel Scheepvaart bij 'Holsters' in de Leopoldstraat in Boom op zondag 15
juni 1919. Op de dagorde: 1) Definitieve stichting van den bond. 2) Belangrijke mededeeling.

17.1.1.1.1 Stukken m.b.t. persoonlijke aankopen familie Verstrepen
v-755

Rekening viswinkel J. Van Riel-Stoop Antwerpen
1902/1903, 1 stuk
Rekening voor Emiel Verstrepen voor de aankoop van o.a zalm en oesters dd 24 augustus
1902 en 9 mei 1903. De producten werden per trein gebracht waarvoor een kost van 1,10 Fr.
in rekening werd gebracht. De vishandel bevond zich te Antwerpen, Eiermarkt 43.

v-756

Rekening viswinkel J. Van Riel-Stoop Antwerpen
25 aug 1903, 1 stuk
Rekening voor Emiel Verstrepen voor de aankoop van oesters dd 11 januari 1903. De
oesters werden in een mand per trein gebracht waarvoor een kost van 1,50 Fr. in rekening
werd gebracht. De vishandel bevond zich te Antwerpen, Eiermarkt 43.

v-757

Betalingsbewijs abonnement 'Bulletin des œvres Bénédictines au
Brésil'
18 jul 1903, 1 stuk
Betalingsbewijs voor een abonnement op naam van Emiel
Verstrepen voor 'Bulletin des œvres Bénédictines au Brésil' ten
bedrage van 2,60 Fr. voor de jaargang 1903.
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Rekening Emile Verstrepen voor aankoop schoeisel te Brussel
22 sep 1903, 1 stuk
Rekening van Emiel Verstrepen voor de aankoop van kalfsleren 'Bottines
Napolitaines' en een paar schoenen met elastiek en dubbele zool.
Aangekocht in schoenenzaak 'Au Soulier Mignon' bij J. Van Loey-Van
Boeckel, Boulevard du Nord 118 te Brussel ten bedrage van 41,50 Fr.

v-759

Rekening Emile Verstrepen voor aankoop wijn te Antwerpen
1903, 2 stukken
Twee rekeningen van Emiel Verstrepen voor de aankoop van flessen wijn Bij Aug. Van
Bellingen, Suikerrui 14 te Antwerpen ten bedrage van 51,70 (25 juni 1903) en 49,07 Fr.(3 juli
1903). De bestelling werd per vrachtvervoer 'Pol Lauwers' aan huis geleverd.

v-761

Factuur aankoop brood bij bakker Leys-De Wachter Boom
10 jul 1903, 1 stuk
Factuur aankoop broden bij bakker Leys-De Wachter te Boom voor de periode januari tot en
met juni 1903. 1 'fijn' brood kostte 60 centiemen. De totaalprijs bedroeg 68 Fr. (40 centiemen
korting)

v-764

Factuur voerman Pol Lauwers voor ophaling lege wijnflessen
26 jun 1903, 1 stuk
Factuur voor ophaling lege wijnflessen en stoppen door voerman Pol
Lauwers die ze terug naar drankhandel 'Van Bellingen' bracht (Suikerrui
14 Antwerpen) zie ook archiefstuk V759.
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Facturen naaiatelier Swenden Mechelen aan Emiel Verstrepen
1902/1903, 5 stukken
Facturen en brieven van naaiatelier Swenden, Nonnestraat 1, Mechelen, gericht aan Emiel
Verstrepen voor het verstellen en wassen van zijn hemden. De hemden werden per tram
naar Boom verzonden.
Brief dd 27 november 1902:
'Mechelen, 27 november 1902Mijnheer Verstrepen
Ik heb dezen namiddag met den tram verzonden het pakket dat u mij maandag opgestuurd
hebt.
U zult dat misschien niet weten, maar wij strijken of waschen niet;wij doen niets dan naaien,
festonneren en borduren.
Ik heb het goed dan doen dragen naar Peeters in den blijker, schrijnstraat, daar heeft men
het dezen keer aangenomen, maar men verzocht U mijnheer als U nog iets heeft, van het
dan vuil te zenden.
Ik recommandeer mij voor den maandag. U kunt U informeren bij Mr. Verstrepen-Valvekens, of zij van ons werk kontent
zijn. Daar naajen wij voor.
In afwachting Aanveerd Mijnheer mijne hertelijke groetenissen.
L. Swenden
Nonnestraat n°1

v-768

Berekening prijs levering Ardeense hespen aan gebroeders
Verstrepen
±1902, 1 stuk
Berekening voor de levering van Ardeens hespen aan de
gebroeders Verstrepen:
Petrus Verstrepen: hesp 8,145 kg: 19,83 Fr.
Eugenius Verstrepen: 7,75 kg: 18,87 Fr.
Augustinus Verstrepen: 7,87 Kg: 19,17 Fr.
Emile Verstrepen: 6,90 kg: 16,83 Fr.
Transport: 1,10 Fr.
De berekening staat achteraan een overlijdensbrief van Alphonsus Van Reeth (+ Melle 13 december 1902, 80 jaar oud)

v-771

Melding van verzending hesp via spoor t.a.v. Verstrepen-Maes
3 apr 1903, 3 stukken
Nota t.a.v. Verstrepen-Maes ivm verzending van hesp vanwege Vanoutrive-Santens in OostRozebeke:
"Mr. Verstrepen,
Heden heb ik op uw adres verzonden eene beste hesp wegende 7 kilos à 2 Frs de kilo
onder de benaming van 'verschillende voorwerpen'.
Ware het, mijnheer, dat gij er nog zoudt begeren gelief het mij zoo haast mogelijk te laten
weten; ik heb er nog eenige zéér schoone en denk dat zij later zéér duur zouden kunnen zijn.
U steeds bedankende bied ik u met alle hoogachting mijne beste groetenissen aan.
Vanoutrive-Santens"

v-772

Betalingsbewijs levering speculaas en chocolade aan Emiel Verstrepen
22 mrt 1903, 1 stuk
Betalingsbewijs voor levering van chocolade en speculaas aan Emiel Verstrepen
van G. Descheemaeker Beliën ten bedrage van 18,80 Fr.
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Transportbewijs bestelling wijn van Emiel Verstrepen
8 apr 1903, 1 stuk
Transportbewijs van een bestelling wijn van Emiel Verstrepen. Leverancier: Hoefnagels
Antwerpen

v-775

Factuur voor uitvoering van kleine werken door Amelinckx
19 mrt 1903, 1 stuk
Factuur gericht aan Emiel Verstrepen voor uitgevoerde werken door Amelinckx
dd 18&27 mei 1902; 7 september 1902 en 23 januari 1903 ten bedrage van 4,65
Fr.

v-776

Factuur levering wild aan Emiel Verstrepen
25 nov 1903, 1 stuk
Betalingsbewijs voor levering van wild geleverd door F. Van Steenbergen Volaille & Gibier,
avenue des Arts en Rue Van Maerland te Antwerpen

v-777

Factuur levering verf, schuurmiddel, terpentijn aan Emiel Verstrepen
7 feb 1903, 2 stukken
Betalingsbewijs en factuur voor levering van diamantine, zwarte lakverf, terpentijn en
verfborstel aan Emiel Verstrepen door 'Drogueries, Vernis, Couleurs A. Buggenhout Fréres
Rue de Laeken 153 te Brussel, ten bedrage van 10,65 Fr.

v-779

Factuur voor levering van twee boorden voor hemden Emiel Verstrepen
21 feb 1903, 1 stuk
Factuur voor levering van twee boorden voor hemden Emiel Verstrepen door 'Cie Maison de
Blanc' Rue du Marché aux Poulets 20-32 te Brussel.
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Aankoop wijnen gebroeders Eugéne, Emile en August Verstrepen
±1890, 1 envelop
Lijst met wijn en andere geestrijke dranken voor de gebroeders Eugéne, Emile en August
Verstrepen

v-806

Factuur stof 'Toile Batiste' voor hemden Emiel Verstrepen
1912, 2 stuks
Factuur van bestelling stof 'Toile Batiste' voor het herstellen en maken van oude en nieuwe
hemden voor Emiel Verstrepen dd. 9 & 17 oktober 1912. Het materiaal werd geleverd door
de firma 'Fabrique de Toiles, Batistes & Mouchoirs Ad. Oosterlynck-Servais te Kortrijk.

v-838

Samenstelling menu en drank
ongedateerd, 1 st.
Samenstelling menu en drank (ongedateerd)

v-839

Dankbrief Joseph Willems aan Emiel Verstrepen met aanprijzen wijn
2 jan 1870, 1 st.
Brief Joseph Willems van de Fa. 'Willems & Cremer' uit Brussel (tube pour chaudières à
vapeur). Dankbetuiging voor etentje in Mechelen en aanprijzen (dure) wijnsoorten.
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Factuur voor levering kussen + kussenslopen aan Emiel Verstrepen
1902, 1 stuk
Factuur voor levering kussen 'windhair' gevuld en 2 peulen 'geplukken en opgemaakt' door
firma Segers Schittekatte tapissier aan Emile Verstrepen, schepen te Boom. Betaling van
7,15 Fr. voldaan in 1903

v-844

Factuur voor levering peperkoek, pralines, worstenbrood en taart aan Emiel
Verstrepen
1902/1903, 1 stuk
Factuur voor levering peperkoek met garniersel, pralines en 1/2 pond dessert
dd 31 december 1902 en levering taart en worstenbroden dd 11 & 12 januari
1903 aan Emiel Verstrepen, geleverd door G. Descheemaecker ten bedrage
19,45 Fr.

v-845

Factuur voor levering 3 kisten kaarsen aan schepen Emiel Verstrepen
3 feb 1903, 1 stuk
Factuur voor levering 3 kisten met kaarsen via spoorweg vervoerd, voor schepen Emiel
Verstrepen van de firma H. Bollinckx (stearinnerie) te Brussel, gewicht 22 kilogram.

v-847

Factuur Van den Bogaert-De Groof aan Emiel Verstrepen
15 jan 1903, 1 stuk
Factuur voor o.a. zeep aan Emiel Verstrepen ten bedrage van 4,85 Fr.

Copyright 2020 - Marc Verlinden

blad 64

Voorlopige inventaris van Archiefbestanden Ten Boome
v-848

Factuur Van den Bogaert-De Groof aan Emiel Verstrepen
23 jan 1903, 1 stuk
Factuur voor o.a. petrol aan Emiel Verstrepen ten bedrage van 6,23 Fr.

v-849

Factuur Casimir Van de Velde aan Emiel Verstrepen
17 jan 1903, 1 stuk
Factuur voor 1 lavabo garnituur en 3 dozen 'bougies' van Casimir Van
de Velde (Boom)l aan Emiel Verstrepen ten bedrage van 29,85 Fr.

v-850

Factuur Van den Bogaert-De Groof aan Emiel Verstrepen
3 jan 1903, 1 stuk
Factuur voor 10 liter petrol aan Emiel Verstrepen ten bedrage van 6,23 Fr.

v-851

Factuur bakker Leopold De Wachter aan Emiel Verstrepen
8 jan 1903, 1 stuk
Factuur voor de levering van brood van 1 juli tot en met 30 december 1902 van bakker
Leopold De Wachter uit Boom aan Emiel Verstrepen ten bedrage van 79,44 Fr. De
leveringen staan nauwkeurig per dag vermeld.

v-852

Factuur kleermaker Van Lerberghe uit Antwerpen aan Emiel Verstrepen
31 dec 1902, 1 stuk
Factuur voor de aankoop en herstelling van kledij (voornamelijk hemden) van 'Maison
Edouard Dierickx', opvolger Guillaume Van Lerberghe (Korte Nieuwstraat 34
Antwerpen), aan Emiel Verstrepen voor de periode februari-augustus 1902, ten bedrage
van 151,50 Fr.
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Factuur champagne door A. Van Bellingen uit Antwerpen aan Emiel Verstrepen
1 jul 1902, 1 stuk
Factuur voor de aankoop 8 flessen champagne van 'A.J. Van Bellingen (Suikerrui 14
Antwerpen), aan Emiel Verstrepen, ten bedrage van 120,75 Fr.. De champagne werd per
trein aangevoerd.

v-854

Briefwisseling bestelling hespen door Van Outrive-Santens OostRozebeke aan Emiel Verstrepen
5 jan 1903, 1 stuk
Briefwisseling van Van Outrive-Santens uit Oost-Rozebeke die 8
hespen per trein liet leveren aan de gebroeders Verstrepen (4
gerookte en 4 ongerookte) met de raad ze droog te bewaren omdat
ze door het natte weer 'slap waren gekomen'. De hespen werden
verdeeld onder de gebroeders Verstrepen die elk voor 1/4 de factuur
betaalden die 104,30 Fr. bedroeg..

v-855

Factuur bestelling reezadel, konijn en kwartels door F. Van Steenbergen te Antwerpen
aan Emiel Verstrepen
±1903, 1 stuk
Factuur voor levering van reezadel, kwartels, konijn en wild van 'Volaille & Gibier Halles
Central', Kunstlaan en Van Maerlandstraat te Antwerpen (F. Van Steenbergen) aan Emiel
Verstrepen ten bedrage 77,92 Fr. Werd per trein aangevoerd.

v-856

Factuur bestelling boek 'Medicine chez les Chinios' aan Emiel
Verstrepen
1 aug 1885, 1 stuk
Factuur voor levering van het boek 'Medicine chez les Chinios' (Philibert
Dabry 1863). Het boek handelt over het gebruik van medicinale planten in
China. Verstrepen bestelde het boek bij A. Manceaux in Brussel.

v-858

Factuur bestelling appelen bij Verbeecke te Weert aan Emiel Verstrepen
20 okt 1903, 1 stuk
Factuur + brief voor levering appelen van dhr. Verbeecke te Weert, die werden
verdeeld onder de gebroeders Verstrepen. De levering omvatte de appelsoorten
'Court Pendu en Bellefleur. Voor Emiel: 70 kilogram Court pendu en 25 kilogram
Bellefleur; Eugéne: 5 kilogram Court pendu en 25 kilogram Bellefleur en Petrus:
22 kilogram Bellefleur. In totaal bedroeg de factuur 73,80 Fr. Met transportbrief
spoorweg.
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Factuur voor levering pistolets, taart en dessert aan Emiel Verstrepen
28 dec 1903, 1 stuk
Factuur voor levering van o.a. pistolets, taart en dessert aan Emiel Verstrepen,
geleverd door G. Descheemaecker ten bedrage 39,80 Fr.

v-860

Offerte olijfolie 'Lautier Fils' aan Emiel Verstrepen
20 jul 1905, 1 stuk
Offerte aan Emiel Verstrepen voor olijfolie van de firma Lautier Fils te
Grasse (F) die gespecialiseerd waren in parfumerie en olijfolie. De firma
bestaat nog steeds onder de naam Lautier Thierry Ernest.

v-861

Factuur voor levering vleeswaren 'Boucherie du sud' te Antwerpen aan Emiel
Verstrepen
6 jan 1903, 1 stuk
Factuur voor levering van vleeswaren aan Emiel Verstrepen, geleverd door C. Cornelissen
'Boucherie du Sud' (avenue du sud 85 Anvers) ten bedrage 92,80 Fr.

v-864

Factuur schilder Van Hoorenbeeck te Boom aan schepen Emiel Verstrepen
28 dec 1903, 1 stuk
Factuur van schilder Van Hoorenbeeck aan schepen Emiel Verstrepen voor
schilderwerken ten huize Emiel Verstrepen van september tot november 1902 ten
bedrage van 28,11 Fr.

v-865

Factuur Charles Cortebeeck te Boom aan schepen Emiel Verstrepen voor plaatsen
kachel
9 nov 1903, 1 stuk
Factuur van Charles Cortebeeck aan schepen Emiel Verstrepen voor het plaatsen van een
kachel.
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Factuur voor kip&gevogelte van Desideer Van Dessel aan Emiel Verstrepen
16 okt 1903, 1 stuk
Factuur van poelier Desideer Van Dessel te Boom aan Emiel Verstrepen voor levering van
juli tot en met oktober 1903 van kip & gevogelte ten bedrage van 7,70 Fr.

v-872

Factuur sloefen Van Crombruggen aan Emiel Verstrepen
13 nov 1903, 1 stuk
Betalingsbewijs voor 13 paar sloefen ter waarde van 6 Fr., geleverd door Van
Crombruggen-Pedus aan Emiel Verstrepen. Het betalingsbewijs draagt de
hoofding 'Brouwerij De Kroon'

v-876

Kennisgeving betaling Emiel Verstrepen aan S. Oosterlynck Kortrijk
12 okt 1912, 1 stuk
Kennisgeving Emiel Verstrepen van de betaling van 89,63 Fr. aan Servais Oosterlynck uit
Kortrijk. De firma Oosterlynck was een weverij gevestigd aan de Meensesteenweg 86 in
Kortrijk (bron: Belgisch Staatsblad via Google)

v-877

Inventaris diverse wijnsoorten
1859/1890, 3 stuks
Inventaris van diverse wijnsoorten van de jaren 1856-1890

v-901

Rekening bakker Descheemaeker-Beliën aan Emiel Verstrepen
1903, 1 stuk
Rekening bakker Descheemaeker-Beliën voor leveringen van de periode juliseptember 1903 aan Emiel Verstrepen. De leveringen omvatten o.a. brood,
bonbons en taart.
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Boekhouding Eugène Verstrepen
1866/1890, 1 stuk
Boekhouding van Eugène Verstrepen (klad, dagjournaal, grootboek). Uit de boekhouding blijkt dat de familie Verstrepen
ook handelde in koffie van Brazilië en 'Caroline' rijst (longgrain) die met balen werd aangekocht bij o.a Hamilton in het VK.
Beide (koffie en rijst) kende een bloeiperiode eind 19e eeuw in Europa.

17.1.1.1.2 Stukken m.b.t. schoolstudies familie Verstrepen
v-738

Distrubitions solennelle des prix
1863/1871, vreemde taal: FR
Palmares onderverdeeld in diverse disciplines met vermelding laureaten.
Pensionnat S. Vincent de Paul onder voorzitterschap kardinaal Engelbert Sterckx: jaargangen 1863-1864-1865-1866
Seminaire archiépiscopal de Malines onder voorzitterschap kardinaal Engelbert Sterckx 1866
Seminaire archiépiscopal de Malines onder voorzitterschap monseigneur Dechamps jaargangen 1869-1870-1871

v-748

Studieschrift 'Zoologie, Minéralogie et Botanique' van Petrus Verstrepen
1866/1867, 1 stuk, vreemde taal: FR
Studieschrift van Petrus Verstrepen over dierkunde, mineralogie en plantkunde waarin hij als
leerling retorica aantekeningen maakte, al dan niet, geïllustreerd. De aantekening werden
gedateerd en opgemaakt in Brussel. In het schrift een document met uitleg en tekeningen
over heraldiek en een refrein van het lied 'Ton coeur se trahit pour ce jour'.

v-749

Studieschrift zinsleer en geometrie van Louis Verstrepen
1875/1879, 1 stuk
Studieschrift 'zinsleer en geometrie' van Louis Verstrepen van zijn studie aan het klein
seminarie te Mechelen.De notities zijn in de Franse taal opgemaakt. In het schrift een losse
nota met een gedicht getiteld 'Studentenverdriet':
Tusschen vier muren!
Ach, 't is zoo a liet!
Waar men nooit buren
noch magen meer ziet
Tusschen vier muren
zitten we op de uren verdrietig te turen
Maar eeuwig hier duren zal het toch niet!
Had ik te voren mijns' zinnen verloren?
't scheen mij zoo schoon van op studie te gaan
Ach! 't waar me beter
had men mijne meter zoo maar op 't kleermakersambacht gedaan
't lustig leven
van broeders en neven, lacht in he thuis mijner moeder mij toe
Hier! heelder dagen
Professors die zagen!
Jongens! Ach jongens, ik word het zoo moe!
Uit zou men teeren
steeds lessen te leeren
Pensum te schrijven, te kampen voor prijs
Zoo nog een jaar, al mijn haren zijn grijs.
Kende, ja kende
Het volk al de ellende
Daar de student zijner bloei in verloor
't zou uit meedoogen
het hoofd dan nog bogen
voor advokaat, of doktoor of pastoor.
Kweekelingen van het klein seminarie van Mechelen.
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Schrift met huistaken François Verstrepen
1871, 1 stuk, vreemde taal: FR
Schrift getiteld: Cahier de devoir appartenant à François Verstrepen'.

v-956

Exercices Élémentaires
1867, 1 stuk
Studieboek 'Exercices Élémentaires': adaptés a l'abrége de la grammaire Française,
uitgegegeven te Brussel (Société Nationale pour la propagation des bon livres in 1863).
Het boekje behoorde toe aan Alexander Verstrepen.

v-957

Concordance (Franse les)
1830, 1 stuk
Studieboek 'Concordances' (vertaling Frans-Nederlands), toebehorend aan Carolus
Verstrepen die in een pensionaat in Rebecq verbleef.

v-958

Museum der Kindscheid
24 aug 1858, 1 stuk
Boekje uitgereikt tijdens de 'prysuitdeeling' van de Broeders der Kristelijke scholen te
Boom. Het boekje werd uitgereikt aan Petrus Verstrepen voor zijn 2e prijs in de
'neerstigheid' (ijverigheid) van de 2e klas in de 2e afdeeling. Het boekje
(gepubliceerd in 1852) bevat twee verhalen: 'De Baanstropers van Auvergne' en 'het
kind der uitwykelinge'

v-959

Vier grondregels van Christelyke wysheid
29 aug 1860, 1 stuk
Boekje uitgereikt tijdens de 'prysuitdeeling' van de Broeders der Kristelijke scholen te
Boom. Het boekje werd uitgereikt aan Emiel Verstrepen voor zijn 2e prijs in 'goed
gedrag' van de 3e klas in de 1e afdeeling. Het boekje (gepubliceerd in 1856) bevat
twee verhalen: 'Vier grondregels van Christelyke wysheid' en 'twee overwegingen'
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Oeuvres de Boileau a l'usage de la jeunesse
9 aug 1866, 1 stuk
Boek 'Oeuvres de Boileau a l'usage de la jeunesse', toebehorend aan Petrus Verstrepen. Op
de zijkant van het boek de titel en P. Verstrepen in gouddruk. Op de binnenzijde van het
boek werden in inkt de volgende namen geschreven: Eug. Verstrepen, P. Verstrepen, Em.
Ch; Verstrepen en Alex. Verstrepen. Mogelijk werd het boekje doorgegeven onder de
gebroeders Verstrepen.

v-961

Prières a l'usage des elèves du pensionnat St. Vincent de Paule
1860, 1 stuk, vreemde taal: FR
Gebedsboek toebehorend aan Emiel Verstrepen dat werd uitgereikt aan de leerlingen van
het pensionaat 'St. Vincent de Paule' te Mechelen.

v-962

Géographie des commençants avec cartes coloriées
1869, 1 stuk, vreemde taal: FR
Aardrijkskunde boek 'Géographie des commençants' van Joly (1869) met diverse
kaarten in kleur, toebehorend aan Emiel Verstrepen.

v-963

Praktisch rekenboek ten gebruike der lagere scholen in België
1850, 1 stuk
Praktisch rekenboek ten gebruike der lagere scholen in België, van J. Pietersz nummer 4,
tweede druk, uit het Frans vertaald. Boekje met kleine vraagstukken waarvan de antwoorden
achteraan te vinden zijn. Het boekje behoorde vermoedelijk toe aan Michaël Carolus
Verstrepen.
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Praktische leergang voor het eerste onderwijs in de Fransche taal
1867, 1 stuk
'Praktische leergang voor het eerste onderwijs in de Fransche taal, ingericht volgens de
natuurlijke wijs waarop het kind zijn moedertaal leert'. Gepubliceerd in mei 1866, geschreven
door Willem Vanwest. Het boekje behoorde toe aan Alexander Verstrepen.

v-965

Grammaire Française élémentaire
1859, 1 stuk
'Grammaire Française élémentaire, avec une méthode d'analyse grammaticale et
d'analyse logique, a l'usage des écoles chrétiennes, Namur 1852'. Het boekje
behoorde toe aan Eugène Verstrepen. Twee exemplaren.

v-966

Distrubition solennelle des prix séminaire arhiépiscopal de Malines
11 aug 1874, vreemde taal: FR
Palmares onderverdeeld in diverse disciplines met vermelding laureaten.
Séminaire arhiépiscopal de Malines onder voorzitterschap monseigneur Anthonis. Tussen de
gelauwerden vinden we diverse Bomenaars terug. Met programma van de voordrachten en
muziekstukken die tijdens de prijsuitdeling werden gebracht.

v-968

Programme des prix Collége de la Trés-Sainte Trinité Louvain
1875, vreemde taal: FR
Programme des prix Collége de la Trés-Sainte Trinité Louvain (Heilige
Drievuldigheidscollege), schooljaar 1874-1875
Palmares onderverdeeld in diverse disciplines met vermelding laureaten.
Met vermelding van Alexander Verstrepen (pagina 59) onder de discipline 'Rhétoriqueexcellence'
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Institut Saint-Louis Bruxelles distribution solenelle des prix
12 aug 1867, 1 stuk, vreemde taal: FR
Institut Saint-Louis Bruxelles distribution solenelle des prix, Meiboomstraat 121.
Présidée par Monseigneur le Cardinal Sterckx, archevéque de Malines
Palmares onderverdeeld in diverse disciplines met vermelding laureaten.
Met diverse vermeldingen Pierre Verstrepen.
De omslag van het boekje ontbreekt.

v-971

Souvenir de l'hommage presenté à Monseigneur Victor Scheppers
28 apr 1872, 1 stuk
Boekje samengesteld ter herinnering van de viering van Monseigneur Victor Scheppers (°
1802 +1877), ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag en het 40e jaar van zijn priesterschap
en voor het herstel van zijn gezondheid: Prélat domestique de s.s. Pie IX. Chanoine titulaire
de l'église Métropolitaine de Malines. Fondateur et supérieur général des Fréres de N.D. de
Miséricorde. Chevalier de l'ordre Leopold. A l'occasion du rétablissement de sa santé par les
élèves du Pensionnat S. Vincent de Paul à Malines.

v-972

Exercices orthographiques avec la grammaire Française
1859, 1 stuk, vreemde taal: FR
Exercices orthographiques avec la grammaire Française, a l'usage des écoles Chrétiennes.
Het boekje behoorde toe aan Petrus Verstrepen.

v-973

Extrait de l'abrége de géographie
±1861, 1 stuk, vreemde taal: FR
Extrait de l'abrége de géographie, a l'usage des classes inférieures des fréres des ecoles
Chretiennes. Het boekje behoorde toe aan Emiel Verstrepen.
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Eerste beginselen der Nederduitsche spraakkunst
1862, 1 stuk
Eerste beginselen der Nederduitsche spraakkunst, door J. David, priester. Nieuwe uitgave,
overzien door den schryver (1858). Uitgegeven te Leuven bij Vannlinthout, drukkers van de
Katholieke Hoogeschool. Het boekje behoorde eerst toe aan Petrus Verstrepen (1862) en
daarna aan Emiel Verstrepen (1866).

v-975

Kinderlyke en Broederlyke liefde
1863, 1 stuk
Boek uitgereikt aan Emiel Verstrepen tijdens de prijsuitdeling van de 'broederschool'
(école Chretiennes des Fréres) in Boom op 27 augustus 1863. Het boek werd
geschreven door 'den broeder' Philippus, algemeen overste van de broeders der
christelijke scholen (uit het Frans vertaald).

v-976

Cours de langue Flamande deuxième partie
1858, 1 stuk
Cours de langue Flamande deuxième partie door Charles Stallaert (Karel Frans Stallaert °
1820 +1893). Uitgegeven te Gent in 1858: H. Hoste, libraire-éditeur, Rue des champs
(Veldstraat). Het boek behoorde toe aan Petrus Verstrepen.

v-977

Cours de langue Flamande quatrième edition
1863, 1 stuk
Cours de langue Flamande quatrième edition door Charles Stallaert (Karel Frans Stallaert °
1820 +1893). Uitgegeven te Gent in 1858: H. Hoste, libraire-éditeur, Rue des champs
(Veldstraat). Het boek behoorde toe aan Eugène Verstrepen.
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Cahier arithmétique
1868, 1 stuk
Rekenschrift toebehorend aan Alexander Verstrepen.

v-980

Rekenschrift
14 apr 1865, 1 stuk1865
Rekenschrift toebehorend aan Petrus Verstrepen. 'Bruxelles, 14 april 1865, P. Verstrepen
élève de 3e proffle'

v-981

Nieuw leesboek of keus van stukken
1863, 1 boek
Nieuw leesboek, geschikt om de leerlingen tot nadenken aen te sporen en om in hen het
godsdienstig en zedelyk gevoel te ontwikkelen'. Zo lezen we in het hoofdstuk 'het huisgezin':
Wanneer de schooltyd afgeloopen is, keer ik aenstonds terug naar mijn oudershuis. Daer
zyn myne ouders, myne broeders en myne zusters. Myn vader, myne moeder en wy, hunne
kinderen, maken een huisgezin uit.
Andere bloedverwanten, zoo als onze grootvader, onze grootmoeder, onze oom, onze moeije
(=tante) behooren insgelyks, zoo niet tot het huisgezin, ten minste tot de familie. In een deftig
huisgezin en in eene goede familie beminnen aal de leden elkander. Indien de een gelukkig
is, zoo zyn alle de anderen daerover verheugd. Het verdriet van den eenen maekt alle de
anderen treurig.
De vader werkt voor het huisgezin en wint den kost. Hy bebouwt het veld, oefent eenen stiel
uit, of legt zich toe op eene andere nuttige bezigheid. De moeder bezorgt het huishouden. De
vader en de moeder hebben veel last met hunne kinderen. Zy verschaffen hun voedsel en
kleeding. Als een hunner kinderen ziek is, doen zy den doctor komen en koopen
geneesmiddelen.
De kleine kinderen geven byzonder veel spel aen hunne moeder. Wanneer ik nog zeer jong
was, kon ik niet gaen, noch my regt houden op myne beenen. Ik kon weinig of niets doen voor my zelven. Ik zou niet lang
geleefd hebben, indien niemand my hadde aengetrokken. Ik weet wie my altyd op hare armen heeft gedragen, wie my
heeft gevoed, verzorgd en, door haren zang, in slaep heeft gesust.
Myne moeder had nog vele andere dingen te verrigten: zy moest naijen, breijen, spinnen, wasschen, stryken en de keuken
doen. Maer zy vergat my nooit. Wanneer ik ziek was bleef zy treurig bekommerd, naest myn bed waken. Zoo heeft zy
menige nachten om mynent wil slapeloos doorgebragt. Myn vader stond haer altyd ter hulp.
Zoo haest ik hen verstaen kon, spraken vader en moeder my van God, van Jesus-Christus, en zy leerden my bidden. Zy
leerden my wat goed en wat kwaed is. Zy raedden my het goed te doen en het kwaed te vermyden. Om my van het kwaed
afkeerig te maken, bestraften zy my voor myne feilen en stoutigheden.
Toen ik groot genoeg was, namen zy my mede naer de kerk, en zy zonden my naer de school. Thans nog, draegen zy
zorg voor my, opdat my niets ontbreke. Zy geven zich veel moeite om van my een wys, werkzaem en goed mensch te
maken. Zy doen dit alles, omdat zulks de wil Gods is, en dat zy my opregt beminnen; nimmer zal ik hun het goed dat zy my
doen, kunnen vergelden. Ik zal hun dankbaar zyn, ik zal myne goede ouders uit ganscher harte beminnen, en alle dagen
voor hen bidden. Wanneer zy oud en zwak zullen zyn, zal ik hun tot steun wezen, en in hunne plaets werken.
Het vierde gebod zegt: Eert vader en moeder, opdat gy lang leven moget op de aerde.'
Het boek werd uitgegeven te Mechelen op 21 november 1855, vertaald naar het Frans van Th. Braun en telt 155 pagina's.
Het boekje behoorde toe aan Alexander Verstrepen. (°1855 +1934) Archief Ten Boome V
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Cours de langue Flamande deuxième partie revue et corrigée
1868, 1 stuk
Cours de langue Flamande deuxième partie (entièrement revue et corrigée) door Charles Stallaert (Karel Frans Stallaert °
1820 +1893). Uitgegeven te Gent in 1858: H. Hoste, libraire-éditeur, Rue des champs (Veldstraat). Het boek behoorde toe
aan Emiel Verstrepen.

v-984

Exercices Élémentaires
1860, 1 stuk
Studieboek 'Exercices Élémentaires': adaptés a l'abrége de la nouvelle grammaire,
uitgegegeven te Doornik (Typographie de J. Casterman et Fils, libraires-editeurs). Het
boekje behoorde toe aan Emiel Verstrepen.

v-985

Cercle Académique de l'institut St-Louis
3 nov 1864, 1 stuk
Cercle Académique de l'institut St-Louis a Bruxelles, séance de rentrée le jeudi 3 novembre
1864. Troisième année académique 1864-1865
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Distribution des prix Collége de la Trés-Sainte Trinité Louvain
9 aug 1871, vreemde taal: FR
Collége de la Trés-Sainte Trinité Louvain (Heilige Drievuldigheidscollege), sous la direction des Joséphites pour les jeunes
gens qui se destinent au sacerdoce, aux études universitaires, au commerce, a l'industrie, a l'administration, a l'école
militaire, a l'école des mines, des arts et manufactures et au génie civil. Distribution des prix, le mercredi 9 aout 1871, à 9
1/2 heures du matin.
Palmares onderverdeeld in diverse disciplines met vermelding laureaten.
Met vermelding van August Verstrepen (pagina 22) onder de discipline langue Anglaise
#COL#
#COL3,11,86,0,0##COLNEXT#v-987#COLNEXT#

Programme des études Collége St.-Stanislas Tirlemont
1840/1888, 1 stuk
Lesprogramma van het Sint-Stanislas College te Tienen. Het boekje
vermeldt geen datum.
Het Tiense Stanislascollege was de tweede school die Constant Van
Crombrugghe met zijn jozefieten oprichtte. Het college werd opgericht in
1840 na dat in Melle maar vóór dat van Leuven. De school kwam er op
vraag van aartsbisschop Sterckx, die na de Belgische Onafhankelijkheid in
heel België een katholiek scholennet uitbouwde. In Tienen, met zijn sterk
liberale gezindheid, kreeg het Stanislascollege nooit de volle wind in de
zeilen. In 1888 moesten de Jozefieten de school noodgedwongen sluiten en
werden de gebouwen en terreinen openbaar verkocht. Het Stanislascollege vormt historisch gezien de schakel tussen de
Augustijnenschool van het ancien régimee en het Onze-Lieve-Vrouwecollege, de moderne exponent in Tienen van het
vrije onderwijs.(bron: Wikipedia)
#COL#
#COL3,11,86,0,0##COLNEXT#v-988#COLNEXT#

Maria Almanak 1880
1880, 1 stuk
Maria-Almanak voor het schrikkeljaar 1880
Verklaring: Om te gehoorzamen aan het dekreet van Paus Urbanus VIII, verklaren wij aan
alles, wat in den Maria-Almanak bevat is, niet anders dan een menschelijk gezag toe te
kennen, buiten datgene, wat door onze Moeder de H. Roomsch-Katholieke Kerk en door den
H. Stoel bekrachtigd is, aan wier oordeel wij, als gehoorzame kinderen, ons zelven
onderwerpen en al onze schriften.
De Maria-Almanak behoorde toe aan Louis Verstrepen.
#COL#
#COL100,0,0#

17.1.1.2. Stukken m.b.t. personeel steenbakkerij Verstrepen
v-747

Contract huur en verhuur personeel steenbakkerij Verstrepen-Maes
1913/1914, 76 st.
Contract tussen de steenbakkerij Verstrepen-Maes en personeel dat werd ingehuurd voor
winter-en zomerwerk op de steenbakkerij met vermelding van de lonen en voorwaarden. Op
sommige contracten wordenook de namen van de kinderen vermeld en de taak die ze op de
steenbakkerij dienden te vervullen + vergoeding voor dat werk. De contractanten die niet
konden lezen of schrijven tekenden met een kruis in bijzijn van een getuige.
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Dossier arbeidsongevallen steenbakkerij Verstrepen 1906-1908
1906/1908, 1 dossier
Dossier met arbeidsongevallen op de steenbakkerijen Verstrepen met uitgebreide
beschrijving voor aangifte aan de verzekeringsmaatschappij (The General Accident
Assurance Corporation Ltd.).

v-874

Register werklieden steenbakkerij Verstrepen
1843/1855, 1 stuk
Register van de werklieden die tewerkgesteld waren in de steenbakkerij Verstrepen met
vermedling naam, datum in dienst, datum uit dienst.

v-882

Aanklacht slechte werkomstandigheden kinderen De Wit uit Terhagen
14 nov 1868, 1 stuk
Brief waarin burgemeester en schepenen van de gemeente Heindonk hun beklag doen aan
de minister ivm de slechte werkomstandigheden waarin de kinderen De Wit uit Terhagen
verplicht worden te werken. De klacht bestaat er in dat ze het werk moeten uitvoeren in de
nabijheid van een 'korte schouw' die volgens de brief niet meer reglementair is.

17.1.1.3. Stukken m.b.t. financiën en boekhouding steenbakkerij Verstrepen
v-751

Boekhouding steenbakkerij Verstrepen 1867-1868
1867/1868, 1 boek
Boekhouding van de steenbakkerij Verstrepen opgemaakt door Emiel Verstrepen. In het
boek diverse losse blaadjes met berekeningen en adreskaartje van de 'Société Anonyme
des Verreries Réunies' in Boussu (prov. Henegouwen).
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Financieel dossier 'Banque d'Anvers
1921/1922, 1 dossier
Dossier financiële verrichtingen steenbakkerij Verstrepen bij de 'Banque d'Anvers'

v-786

Dossier belastingen op inkomsten 1923
1924, 1 dossier
Dossier over de belastingen op de inkomsten 1923,
aanslagjaar 1924, steenbakkerij Verstrepen

v-788

Financieel dossier 'Banque Centrale de la Dendre'
1926, 1 dossier
Dossier financiële verrichtingen steenbakkerij Verstrepen bij de 'Banque Centrale de la
Dendre'

v-791

Boekhouding steenbakkerij Verstrepen 1866-1874
1866/1874, 1 boek
Boekhouding van de steenbakkerij Verstrepen met vermelding van de
kosten voor het transport over het water, met vermelding van de namen
van de schepen en eigenaars.

v-792

Boekhouding steenbakkerij Verstrepen 1861-1865
1861/1865, 1 boek
Boekhouding van de steenbakkerij Verstrepen met vermelding van de kosten voor o.a. het
onderhoud van de brug onder de Kapelstraat en de uitgaven voor moeder Joanna Maes +
los dossier ongedateerd
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Overzicht ontvangsten 'post Boom' en 'Luyckx Van Hasselt'
1903, 1 stuk
Opsomming ontvangsten in de maand september 1903 van 'Post Boom'
en 'Luyck Van Hasselt'

v-916

Betalingen via postcheques
1924, 1 stuk
Bundel met betalingen via postcheque rekening van het jaar 1924

v-947

Grootboek steenbakkerij Verstrepen jaren 1926-1927
1926/1927, 1 stuk
Register met boekhouding

17.1.1.4. Stukken m.b.t. facturen en bestellingen
v-760

Factuur aankoop azijn te Buggenhout
27 jun 1903, 1 stuk
Factuur aankoop 37 liter azijn bij bier & azijnbrouwerij-maalderij J.M. Bosteels
ten bedrage van 10,36 Fr. (37 x 0,28 Cent.)

v-762

Factuur transport via spoor van Terpentijn
4 feb 1903, 1 stuk
Factuur voor het transport per spoor (Brussel-Booom) van 23 kilogram terpentijn
(térébentine) t.a.v. Verstrepen Maes en zoon. Transporteur: A. Buggenhout fréres,
rue de Laeken 153.

v-763

Factuur levering koperen ketel van koperslager August
Goris
1 apr 1903, 1 stuk
Factuur voor levering van 1 koperen 'marmit' aan 5 1/2 Fr.
per kilo x 3,50 kg= 19,25 Fr. Er werd 1,25 Fr. in mindering
gebracht voor recuperatie oud koper. Leverancier was
koperslager en pompenmaker August Goris uit Boom.
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Betalingsbewijs aankondiging in Gazet van Antwerpen
30 apr 1903, 1 stuk
Betalingsbewijs van Emiel Verstrepen voor het plaatsen van een
aankondiging in de Gazet van Antwerpen in de maand april 1903
met kostprijs van 1,50 Fr.

v-774

Factuur levering stro aan Emiel Verstrepen
1903, 1 stuk
Betalingsbewijs voor levering van stro in mei 1902 aan Emiel Verstrepen door Désiré
Hasaert, Leysstraat 13 te Antwerpen.

v-781

Factuur voor levering bier Brouwerij en Maalderij De Eendracht aan Emiel
Verstrepen
19 feb 1903, 1 stuk
Factuur voor levering van bier dat werd geleverd als 1/4 tonne en 2/2 tonnes
van Brouwerij en Maalderij De Eendracht te Willebroek (Modest Van den
Bogaert). De brouwerij mocht 6 keer leveren in 1902.

v-782

Dossier met diverse uitvoervergunningen periode 1920-1925
1920/1925
Dossier met diverse uitvoervergunningen steenbakkerij Verstrepen-Maes en zonen

v-784

Dossier met betrekking tot leveringen bakstenen en dakpannen in Engeland
1921/1922, 1 dossier
Dossier met betrekking tot leveringen bakstenen en dakpannen in Engeland met
participanten Jeffreys, Sutton & Co; The Helical Bar &Eng. Co; Walcke London; The W.
Turner Trading Co
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Orderboek steenbakkerij Verstrepen periode 1858-1862
1858/1862, 1 boek
Orderboek met vermelding van klant en bestelling.

v-798

Dossier levering dakpannen en bakstenen steenbakkerij Verstrepen aan de Belgische
Staat
1919/1921, 1 st.
Dossier (briefverkeer, voorwaarden) steenbakkerij Verstrepen voor het aanleveren van o.a.
dakpannen aan de Belgische Staat voor herstelling oorlogsschade.

v-799

Levering wilgenhout aan steenbakkerij Verstrepen
11 jun 1901, 1 st.
Betalingsbewijs voor levering wilgenhout van Alfons Goris uit Boechout aan de steenbakkerij
Verstrepen die per trein werd aangeleverd (met berekening hoeveelheid per steenbakkerij).

v-805

Bestellingen aan steenbakkerij Verstrepen 1915-1916
1915/1916, 1 envelop
Diverse bestellingen aan steenbakkerij Verstrepen:
o.a
*Achille Cornelis-De Rave, Gent
*La Brugeoise et Nicaise & Delcuve (Saint-Michel en La Louvière)
*L. Rayée-Moulin, Kortrijk (3 x)
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Dossier over leveringen van steenkool
1868/1897, 1 stuk
*Folder met het gamma aan steenkool van de firma H.C. Mauritz
uit Duisburg(D) o.a. bevattende:
*Bevestiging van transport per schip vanuit Duisburg van
leverancier C.B. Lizius. Het transport gebeurde met het schip
'Henricus Franciscus' van schipper Schoenemakers.
'Henricus Franciscus', nu gereed liggende te Duisburg om met
den eersten goede wind te zeilen naar Boom'. Datum 19 juni
1868.
*Betaling 'Tolhuis Schelle' (Steenackers) dd. 14 juli 1868 aan
Verstrepen de som van 2513,30 Fr., gebracht door schipper
Leclerq.
*Verzoek van schipper Désiré De Decker tot vaststelling van het feit dat zijn lading steenkool op zijn schip 'Amelie', dat aan
de loskade van Verstrepen lag, niet mocht gelost worden omdat de kolen 'te nat' waren. De feiten werden vastgesteld door
Jan Frans Colliers, deurwaarder bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen en het vredegerecht van het kanton
Boom (waar hij ook woonde). Opgesteld op 17 augustus 1888.

v-841

Factuur adreskaarten drukker Olbrechts aan Emile Verstrepen
29 dec 1902, 1 stuk
Factuur drukker E.J. Olbrechts-Janssens, Hoogstraat 10 Boom
voor het drukken van 200 'visitekaartjes' (7,75 Fr.)

v-842

Factuur voor levering bier stoombrouwerij 'De Wildeman' gebroeders Sel aan Emiel
Verstrepen
12 feb 1903, 1 stuk
Factuur voor levering van bier van stoombrouwerij De Wildeman, gebroeders Sel. De
brouwerij mocht 6 keer leveren in 1902.

v-857

Factuur bestelling bier bij bierstekerij Artois te Boom aan Emiel Verstrepen
1902, 1 stuk
Factuur voor levering Leuvens bier van bierstekerij Artois in Boom aan Emiel Verstrepen
voor de periode februari t/m december 1902 ten bedrage van 123 Fr.

v-873

Document 'Nota der bons'
±1900, 1 stuk
Nota waarop diverse aankopen staan vermeld waaronder 'eetwaar', 'winkelwaar' en
'baalkatoen' met vermelding van de koper, verkoper en bedrag. Ongedateerd.
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Factuur levering meststoffen aan Verstrepen-Maes
9 mrt 1910, 1 stuk
Factuur gericht aan Verstrepen-Maes voor de levering van meststoffen van de firma 'Sociéte
Anonyme pour Favoriser l'industrie Agricole' (fabrique de superphosphate) uit Sint-Amands
ten bedrage van 26,30 Fr. Er werden drie soorten geleverd die moesten dienen voor de
bemesting van Fruitbomen, gazons en voor de 'wijngaarden en aardbeziën'. Inclusief
vrachtbrief

v-878

Factuur leveringen hout voor droogloodsen
1888/1889, 2 stuks
Facturen van levering hout voor de constructie van droogloodsen (leuzes), waaronder
hout voor een 'klootgang' of 'kloetweg'(verharding in het midden van een droogloods om te
voorkomen dat de wielen van de kruiwagens met stenen verzakten in de zachte
ondergrond). Leveringen van de firma P. Gillemot uit Rijmenam (1888) en de firma
Landuydt uit Boom (1889).

v-879

Factuur levering meststoffen aan Verstrepen-Maes
24 apr 1909, 1 stuk
Factuur gericht aan Verstrepen-Maesvoor de levering van meststoffen van de firma 'Sociéte
Anonyme pour Favoriser l'industrie Agricole' (fabrique de superphosphate) uit Sint-Amands
ten bedrage van 26,30 Fr. Er werden drie soorten geleverd die moesten dienen voor de
bemesting van Fruitbomen, gazons en voor de 'wijngaarden en aardbeziën'. Inclusief
vrachtbrief

v-880

Factuur levering hout + aanmaning betaling Adolphe Joris-Simons
1901/1902, 3 stuks
Factuur/leveringsnota van levering hout van houtkoopman Adolphe Joris-Simons uit
Boechout + 2 brieven gericht aan Emiel Verstrepen met aanmaning tot betaling.

v-881

Melding levering kolen van Artur De Cordier aan steenbakkerij Verstrepen
18 mrt 1926, 1 stuk
Brief waarin kolengroothandel Arthur De Cordier de komst van een bestelling kolen 'fine milaveés' bevestigde. De vracht van 325 ton kolen werd met het 'ijzeren' schip 'Trois Frères'
geleverd. De prijs bedroeg 12 Frank per ton.
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v-889

Bestelling dakpannen aan steenbakkerij Verstrepen van Bertin Timmerman uit
Steenkerke
29 mei 1897, 1 stuk
Bestelling van 3000 dakpannen en 30 'veusten' (vorstpan) van Bertin Comein Timmerman uit
Steenkerke. De levering diende met spoed (15 juni 1892) en per schip naar de Korte Wilde
brug in Steenkerke gevoerd te worden

v-891

Bestelling Klinckaert en dakpannen aan steenbakkerij Verstrepen van De BrauwereKesteloot uit Nieuwpoort
29 mei 1897, 1 stuk
Bestelling van 5000 stenen 'Klinckaert' en 250 tot 300 'veusten'. De bestelling werd geplaatst
door zoutziederij, kolen en bouwstoffen De Brauwere-Kesteloot uit Nieuwpoort. De bestelling
werd geleverd door schipper Nieuwkerke.

v-896

Bestelling bakstenen en dakpannen aan steenbakkerij Verstrepen van Camille
Hyndryckx uit Torhout
19 mei 1897, 1 stuk
Bestelling van bakstenen en dakpannen van Camille Hyndrickx Verhelst uit Torhout. De
bestelling werd via het spoor aangeleverd. De klant voegde over de levering volgende
boodschap toe: 'gelief zeer spoedig te laden en laat mij den dag kennen der verzending uit
uwer statie opdat ik mijn paardenwerk zoudet kunnen schikken'.

v-897

Bestelling bakstenen aan steenbakkerij Verstrepen van dhr. Mommaerts uit Sivry
1880/1900, 1 stuk, vreemde taal: FR
Bestelling van bakstenen van de heer Mommaerts van de 'Fabrique de produits
Céramiques' te Sivry (provincie Henegouwen). Ongedateerd

v-942

Correspondentie tussen Fa Ed. Laeis (Trier) en Verstrepen voor aankoop stoommachine
1910, 3 st.
*Brief steenbakker Verstrpene gericht aan de firma Ed. Laeis (Trier) voor info over de aankoop van een stoommachine.
*Antwoord van de firma op 4 oktober 1910: 'Nous apprenons avec très vif intérêt par votre estimée du 29 septembre que
vous vous êtes décidés enfin à installer une machine à vapeur de 125 cheveaux à 90 tours, machine que sera suffisante
pour vous permettre la fabrication de tous les produits qui se présentent chez vous...'
Op 10 oktober 1920 schreef de firma opnieuw een brief aan Verstrepen met een opsomming van steenfabrieken (in
Duitsland) die hij kon gaan bezichtigen om hun machines aan het werk te zien.
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v-955

Prijsofferte + berekeningen plaatsing elektrische machine steenbakkerij Verstrepen te
NIel
±1911, 1 stuk
Prijsofferte firma 'Nienburger eisengiesserei und maschinenfabrik' van de
vertegenwoordiger in België Joseph Lupant (Orp-le-Grand) + diverse losse berekeningen
aangaande het verbruik van de machine.

v-967

Facturen en bestellingen steenbakkerij Verstrepen
1920/1927, 1 bundel
Bundel met facturen en bestellingen van de steenbakkerij Verstrepen.

17.1.1.5. Stukken m.b.t. promotiemateriaal en info andere firma's
v-740

Kranten 'Mouvement Industriel'
1884/1885
Diverse kranten 'Mouvement Industriel'
5 december 1884
6 februari 1885
13 februari 1885
20 februari 1885
27 februari 1885
6 maart 1885
11 juni 1885 (geadresseerd aan Verstrepen-Maes &zoon
30 juli 1885

v-742

Krant 'Union journal pour favoriser le commerce'
15 mrt 1885, vreemde taal: FR
Krant 'Union journal pour favoriser le commerce'
Krant gericht op nijverheidsinstellingen in de Franse taal.

v-789

Promotiefolder Damman&Cassard, fabrikant van mouluren
1915/1925, 1 dossier
Promotiefolder Damman&Cassard, zagerij (met stoomaangedreven machines),
meubelmakerij en fabrikant van mouluren die in Kuregem een nieuw magazijn openden aan
de Rue de la Tête de Mouton. De folder bevat ook een prijslijst. Het jaartal is niet bekend.

v-793

Promotiefolder brandkasten Fa. Van Hout Brussel
±1900, 1 st., vreemde taal: FR
Promotiefolder firma Van Hout, Rue de Laeken, 87 te Brussel voor brandkasten waar
de firma diverse prijzen won. Met afmetingen en kostprijs.
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v-794

Firmakaartjes 'Carl Spaeter' Mijn, ijzer en staal werken
±1900, 1 st.
Firmakaartjes van de firma 'Carl Spaeter' uit Koblenz die
gespecialiseerd was in mijn, ijzer en staal werken

v-795

Promotiefolder Fa. Eugéne Verbeeck-Possemiers
26 mei 1892, 1 st., vreemde taal: FR
Folder van de Fa. Eugéne Verbeeck-Possemiers uit Boom die gespecialiseerd was in holle
brikken, dakpannen en tegels. De fabricatie gebeurde reeds machinaal.

v-796

Promotiefolder 'Aërmotor de Chicago'
1892/1900, 1 st., vreemde taal: FR
Folder die de wind aangedreven 'Aërmotor de Chicago' aanprijst. Verdeler voor België was
Remi Van Sante-Baetens uit Wetteren.

v-800

Firmakaartjes
1880/1920, 1 envelop
Diverse firmakaartjes waaronder ook 14 van de steenbakkerij Verstrepen:
*Vermeren-Arekens, Antwerpen
*J.H. Beetsma, bouwkundige, Troonstraat (Brussel?) 2 stuks
*Kalkblusserij De Lek (Rotterdam en Lekkerkerk, Nederland)
*Fr. Van de Loo, steenbakkerij te Dieren (Nederland)
*Hennequin & Co dakpannen en tegels te Vloerden-Utrecht (Nederland)
*Nicolas Courtin te Tourcoing, Tegels in alle soorten
*Constructieatelier B. Lebrun te Nimy-lez-Mons
*Ch. Michelet, fabricatie tegels te Jurbise
*Cement, tegels E. De Volder te Jurbise
*Duchser&Cie, persen, machines agricoles te Wecker (G.H. Luxemburg)
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v-803

Promotiekrant Fa Roger Fils et Cie, fabrikant tegels en molenstenen
<1890, 1 stuk
Promotiekrant met diverse afbeeldingen waaronder een afbeelding van het bedrijf van Roger
Fils et Cie, fabrikant van molenstenen en tegels in La Ferté-sous-Jouarre (F)

v-870

Firmakaartje A.N. De Lint (Delft en Den Haag NL)
±1892, 1 stuk
Firmakaartje A.N. De Lint (Delft en Den Haag NL)
'Schulpkalkfabrikant, Algemeene Handel in Bouwmaterialen'
Op de achterzijde in potlood mbt. Paapsteen.

v-871

Firmakaartje pottenbakkerij Ruelens Rumst
±1970, 1 stuk
Firmakaartje van 'direkteur verkoop en administratie Willy VerbeeckRuelens' van 'Pottenbakkerij V. Ruelens p.v.b.a.', Antwerpsesteenweg 29
te 256 Rumst

v-885

Prijslijst drainagebuizen J. De Mayer in Boom
±1900, 1 stuk, vreemde taal: FR
Prijslijst van drainagebuizen van de firma J. De Mayer te Boom. Gedrukt bij drukkerij LamotDe Pauw in Boom.(ongedateerd)
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v-886

Prijslijst ijzermagazijn C. Reynwit & Co Antwerpen
±1900, 1 stuk
Prijslijst van ijzermagazijn C. Reynwit & Co aan de Korte Schipperskapelstraat en
Vingerlingstraat in Antwerpen(ongedateerd)

v-898

Promotiefolder voor een nieuwe soort van pers
1874, 1 stuk, vreemde taal: FR
Promotiefolder van een nieuwe soort pers voor de prijs van 450 Frank. De naam van de
fabrikant is niet bekend. De folder werd in oktober 1874 gedrukt in Tours (Frankrijk)

v-900

Prijslijst Duchateau Fréres Grandglise (marmer, kalk)
21 mrt 1896, 1 stuk, vreemde taal: FR
Prijslijst van de firma Duchateau Fréres, gevestigd in Grandglise (deelgemeente Beloeil). De
firma was gespecialiseerd in marmer,kalk en plaveien.

v-902

Firmakaart met aanbod producten steenbakkerij Verstrepen-Maes
10 jun 1886, 1 stuk
Firmakaart met opsomming van het gamma van steenbakkerij
Verstrepen-Maes zonder vermelding van de prijs.
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v-909

Promotiekrant stookpotten C. Duhot Brussel
±1900, 1 stuk
Promotiekrant stookpotten (Helios, Amerikaanse makelij) van de firma C. Duhot 'à la
Ménagère', Oude Graanmarkt 3 te Brussel met prijslijst. Ongedateerd.

v-917

Krant Handelsblad 2&3 januari 1898
1898, 1 stuk
Vermolmde krant 'Het Handelsblad' van 2&3 januari 1898. De krant is opgeplooid. Op
de krant kleeft een papier met de tekst 'Quittances van 1897'. Vermoedelijk werden
deze tussen de krant bewaard.

v-918

Promotiefolder Ch.Thommen Antwerpen
<1938, 1 stuk, vreemde taal: FR
Promotiefolder van de firma Ch. Thommen, Longue rue de l'éveque 55 Anvers (nu Willem
Linnistraat). In de folder diverse afbeeldingen van machines voor houtbewerking.

v-919

Promotiefolder kassa Fa Controle Frane
1900/1910, 1 stuk, vreemde taal: FR
Promotiefolder van de firma 'Controle Frane' waar de kassa (model 220) wordt aangeprezen.
DE firma was gevestigd te Brussel (Rue des plantes.-Nord 108)
Met foto's.

v-920

Extract uit 'Fer et Acier': Le Controle dans l'industrie
1909, 1 stuk, vreemde taal: FR
'Extrait de la revue 'Fer et Acier' Vol. V nr.12, getiteld 'Le controle dans l'industrie' handelend
over o.a watertellers en thermometers en hun toepassing in de industrie, met diverse foto's.
Auteur: S. Gernsbacher, Brussel.
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v-921

Promotiefolder Atelier de Construction Badenia
±1910, 1 stuk, vreemde taal: FR
Promotiefolder van de firma 'Atelier de Construction Badenia' (anciens etablissements
Guilleaume Platz Fils) te Weinheim (Baden-Württemberg-D) met foto's en info over
stoommachines 'Système Prof. Stumpf'. Vertegenwoordiger in België: ingenieur Auguste
Timmermans, rue de l'Angleterre 67 te Brussel.

v-922

Promotiefolder Automobiles Dürkopp&Co Bielefeld (D)
±1910, 1 stuk, vreemde taal: FR
Promotiefolder van de firma ' Automobiles Dürkopp&Co te
Bielefeld (D)' met foto's en prijzen van diverse voertuigen voor
persoonlijk gebruik en voor de industrie. Dürkopp was een van de
pioniers van de Duitse motorindustrie, die eencilinders en V-twins
en al vroeg een viercilinder bouwde. De motorblokken kwamen
van Minerva, Zedel en Fafnir. Het bedrijf bestond als
motorfietsenmaker tussen 1901 en 1914 en tussen 1948 en 1959.
Naast motorfietsen werden er fietsen, auto's en naaimachines
geproduceerd. In de jaren 1930 maakte het bedrijf als één der
eerste speciale racefietsen en was een belangrijk sponsor voor de wielersport in Duitsland. In 1914 werd de
motorfietsenproductie gestaakt, maar vanaf 1948 werden er weer lichte 98- tot 123cc-machines met Sachs- en ILOmotoren gebouwd, maar ook 150- en 200 cc-modellen met eigen motoren die door Dr. Fritz Gosslau[1] ontwikkeld waren.
In 1953 bouwde Dürkopp de Diana 198cc-scooter. Vanaf 1959 richtte het bedrijf zich op de productie van kogellagers en
werd de bouw van motorfietsen gestaakt.
Dürkopp stopte de productie van motorfietsen in 1961 en werd overgenomen door FAG Kugelfischer. 25 jaar later
fuseerde het met Kochs Adler om Dürkopp-Adler (te Bielefeld) te vormen. Het produceert voornamelijk naaimachines.
De firma bestaat nog steeds (2020) en is in handen van een Chinese investeringsmaatschappij. (Info: Wikipedia)

v-924

Promotiefolder Fonderies & Ateliers De Construction de Saint-Dominique & Du Calvaire
1900/1910, 1 stuk, vreemde taal: FR
Promotiefolder van de firma 'Fonderies & Ateliers De Construction de Saint-Dominique & Du
Calvaire' over een nieuwe soort 'Grille a Pyramides' die een significant voordeel opleverde
t.o.v. het oude systeem. Bestellingen dienden geplaatst te worden bij ingenieur J. Wagner te
Parijs. De levering gebeurde via 'Gustin Fils Ainé' te Deville, een plaats in de Franse
Ardennen. (2 exemplaren)

v-925

Promotiefolder 'Jacquot et Taverdon' constructeurs-mécaniciens
±1910, 1 stuk, vreemde taal: FR
Promotiefolder van de firma 'Jacquot et Taverdon' te Parijs voor een industriële vijlmachine
'La Rapide-Lime'.
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v-926

Promotiefolder 'Wanner & Co' fonderie et ateliers de construction te Horgen (CH)
1909, 1 stuk, vreemde taal: FR
Promotiefolder van de firma 'Wanner & Co' te Horgen (Zwitserland) voor een 'Machine
automatique universelle', één enkele machine waarmee diverse bewerkingen konden
uitgevoerd worden.

v-927

Promotiefolder 'Ateliers Moës' Waremme (Borgworm)
±1910, 1 stuk, vreemde taal: FR
Promotiefolder van de firma 'Ateliers Moës' te Waremme (Borgworm), constructeur van
motoren en stroomgroepen. Op de achterzijde een uitnodiging om complete installaties te
bezichtigen op de Wereldtentoonstelling van 1910 te Brussel. De firma bestaat nog steeds
en wijzigde in 2013 haar naam in 'ABC Contracting Andenne'.

v-928

Promotiefolder 'Établissements Verbeeck' te Brussel
±1910, 1 stuk, vreemde taal: FR
Promotiefolder van de firma 'Établissements Verbeeck' te Brussel, constructeur van diverse
pompsystemen, gevestigd in de Rue des Fabriques nr. 12. De firma ging zich later in
Huizingen vestigen onder de naam Chaurobel. Over deze firma kan je in het algemeen
Rijksarchief een dossier vinden onder de inventaris van het archief van het Ministerie van
Financiën 1945-1997 (Luc Vandeweyer). De inventaris werd gecatalogeerd onder toegang
I593 nr. 264.

v-929

Promotiefolder 'Maschinenfabriken Gebr. Guttsmann' Breslau (D)
±1910, 1 stuk, vreemde taal: FR
Promotiefolder van de firma 'Maschinenfabriken Gebr. Guttsmann' te Breslau (D), vandaag
de stad Wroclaw(Polen). Constructeur van warmwaterpompen voor transport van
condensatie. De firma had ook vestigingen in Berlijn en Hamburg.
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v-930

Promotiefolder 'Jules Mennig&Co' te Mons (Bergen)
1909, 1 stuk, vreemde taal: FR
Promotiefolder van de firma 'Jules Mennig&Co' te Mons (Bergen), constructeur van diverse
motoren, voornamelijk door gas en benzine aangedreven. De firma was ook een topic op het
forum Tracteurs et Motoculteurs d'Antan in 2013. (http://mototracteurs.forumactif.com)

v-931

Promotiefolder 'Compagnie Belge de l'Acétylène' te Brussel
±1900, 1 stuk, vreemde taal: FR
Promotiefolder van de firma 'Compagnie Belge de l'Acétylène' te Brussel. De firma was
gespecialeerd in 'carbid' verlichting. In een carbidlamp zit een waterreservoir waaruit, na een
nauwkeurige en lastige afstelling, water op het carbid druppelt en ethyn (acetyleen) ontstaat.
Het ethyngas verbrandt vervolgens met een heldere witte vlam. Na 1945 is de carbidlamp
vrijwel geheel verdrongen door elektrische verlichting.

v-932

Promotiefolder 'Rulf Frères' te Brussel
1910, 1 stuk, vreemde taal: FR
Promotiefolder 'Rulf Frères' te Brussel (Rue Jourdan 157) voor hun stand op de
wereldtentoonstelling te Brussel in september 1910. Hun aanbod bestond uit o.a
automatische ontluchters maar ook centrale afzuigsystemen. Met foto van de stand op de
tentoonstelling.

v-933

Promotiefolder 'Gebrüder Baer' te Mannheim (D)
1909, 1 stuk, vreemde taal: D
Promotiefolder sigarenfabrikant 'Gebrüder Baer' te Mannheim (D). D firma bezat het patent
voor sigaren met 'hohler spitze' en claimde hierdoor de meest ideale 'gezondheidssigaar' ter
wereld te produceren.
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v-934

Promotiefolder 'Société du Froid Industriel' te Parijs (F)
1910, 1 stuk, vreemde taal: FR
Promotiefolder 'Société du Froid Industriel' te Parijs (F) voor hun stand op de
wereldtentoonstelling te Brussel. De firma was gespecialiseerd in industriële apparaten voor
koeling.

v-935

Promotiefolder motoren 'Rustic' te Montereau (F)
1910, 1 stuk, vreemde taal: FR
Promotiefolder motoren 'Rustic' te Montereau (F). voor hun stand op de
wereldtentoonstelling te Brussel. De firma was gespecialiseerd in apparaten voor gebruik in
de lanbouw zoals dorsmachines. De folder is in 4 talen opgesteld waaronder het Nederlands.
De vertaling was niet erg correct. de 'Moto-batteuse' (gemotoriseerde dorsmachine) werd
vertaald als 'dompdosscher'. Een machine om bieten te drogen en te snijden werd:
'beetenafveger in 't droog'

v-936

Promotiefolder 'Jules Mélotte' te Remicourt (nabij Luik)
1910, 1 stuk, vreemde taal: FR
Promotiefolder 'Jules Mélotte' te Remicourt (nabij Luik) voor hun stand op de
wereldtentoonstelling te Brussel. De firma was gespecialiseerd in apparaten die via een
centrifugesysteem melk afroomden. Met foto van de stand op de tentoonstelling.

v-937

Promotiefolder 'E. Beaupré' te Montereau(F)
1910, 1 stuk, vreemde taal: FR
Promotiefolder 'E. Beaupré' te Montereau (ancienne maison Bertin) voor hun stand op de
wereldtentoonstelling te Brussel. De firma was gespecialiseerd in gemotoriseerde werktuigen
(o.a. dorsers) voor de lanbouw. Vertegenwoordiger in België was D. De Groote te Everbecq
(Prov. Henegouwen). De firma bestond tot 1929.

Copyright 2020 - Marc Verlinden

blad 94

Voorlopige inventaris van Archiefbestanden Ten Boome
v-938

Promotiefolder 'A. Lacroix & Cie' te Caen(F)
1910, 1 stuk, vreemde taal: FR
Promotiefolder 'A. Lacroix & Cie' te Caen(F) (ancienne maison Garat & Lacroix) voor hun
stand op de wereldtentoonstelling te Brussel. De firma was gespecialiseerd in
gemotoriseerde werktuigen (o.a. dorsers) voor de lanbouw. De firma bestond van 1829 tot
1950. De folder werd in het Frans en Nederlands opgesteld.

v-939

Promotiefolder 'Ed. Rodriguez' te Brussel
1910, 1 stuk, vreemde taal: FR
Promotiefolder 'Ed. Rodriguez' te Brussel voor hun stand op de wereldtentoonstelling te
Brussel. De firma was gespecialiseerd in elektrisch aangedreven werktuigen voor de
industrie in het algemeen en was gevestigd in de Merodestraat nr. 66.

v-940

Promotiefolder Ateliers Bariquand & Marre te Parijs
1910, 1 stuk, vreemde taal: FR
Promotiefolder Ateliers Bariquand & Marre te Parijs voor hun stand op de
wereldtentoonstelling te Brussel. De firma was gespecialiseerd in scharen en tondeuses voor
mens maar ook voor dier (schapen, paarden).

17.1.2. Steenbakkerij Lauwers
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17.1.2.1. Stukken m.b.t. personeel steenbakkerij Lauwers
17.1.3. Steenbakkerij De Roeck

17.1.3.1. Stukken van persoonlijke aard familie De Roeck
v-741

Palmares OLV.-College en Provinciale Technische school
1955/1959
*Palmares OLV.-College schoojaren 1955 en 1956
*Palmares Provinciale Technische School schooljaren 1957-1958 en 1958-1959
*Rapport Karel De Roeck Provinciale Technische School
schooljaren 1957-1958 en 1958-1959

17.1.4. Steenbakkerij Gebroeders Cuykens Terhagen-Rumst
v-910

Dossier facturen steenfabriek Cuykens Terhagen
1974, 1 stuk
Dossier met facturen gericht aan de steenfabriek Gebroeders Cuykens, Nieuwstraat 45 in
Terhagen.
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v-914

Dossier steenbakkerij Cuykens en Swenden te Rumst
1924/1983, 1 stuk
Dossier met stukken m.b.t. de uitwisseling van gronden tussen de steenbakkerijen
Cuykens en Swenden te Rumst.
Bevat:
*Plan percelen van beide steenbakkerijen Rumst wijk C. Schaal: 1:2500. Opgemaakt
door gezworen landmeter te Boom 23 november 1924 (met handtekeningen).
Bovenaan het plan stempel: Ch. de Gomrée-Huybrechts, briquetier, rue d'Anvers 38
Boom (Anvers)'.
*Conventie dd 28 juli 1927 tussen:
Michel Cuykens, steenbakker te Rumpst
Antoine Cuykens, steenbakker te Rumpst
De firma Swenden Frères vertegenwoordigd door Victor Swenden, wonende te Terhagen en Michel Swenden, wonende te
Rumpst.
De erfgenamen van wijlen Léon Cuykens-Huybrechts: de zonen Paul, Roland en Léon Cuykens.
'Dame' de Gomrée-Huybrechts, door M. de Gomrée hiertoe bijgestaan en gemachtigd.
*Eigenaarsattest steenfabriek Swenden dd 1 september 1932 (jaartal niet zeker).
*Kaveling opgetekend bij notaris Fernand Van Reeth te Boom dd 26 maart 1932. Waren verschenen:
de maatschappij 'Swenden Freres', oorspronkelijk gevestigd te Terhagen althans te Rumpst...
De maatschappij in gezamentlijken naam Michael en Antoine Cuykens, gevestigd te Rumpst Molenstraat.
Den heer Paul Jozef Edouard Irène Cuykens, handelaar te Boom Hoogstraat. Den heer Roland Alida Gustave Leon
Cuykens, student, wonende te Boom en den heer Leon Charles Philothée Irène Cuykens, nijveraar, wonende te Boom.
*Plan percelen van beide steenbakkerijen Rumst sectie C Kerkhoefhoek. Bovenaan markering in rode inkt: 'Projekt ruiling
1901, binnegekomen 31 jan. 1962'. Onderaan in blauwe inkt: 'Ruiling en toebedeling van te weinig toegekend deel zie
1957'. Op de achterzijde: kadastrale verwijzingen opgemaakt door een meetkundig schatter te Mechelen op 25 oktober
1951.
*Vaststelling dd 1957 opgetekend bij notaris Fernand Van Reeth te Boom. Waren vertegenwoordigd: Achilles Swenden,
steenbakker te Rumst; Emiel Swenden, steenbakker te Antwerpen;Joseph Swenden, steenbakker te Mortsel en Antonius
Anna Michaël Henricus Cuykens, nijveraar, geboren te Rumst op 22 februari 1890, wonende te Rumst Veerstraat 45.
*Afschrift deling-ruiling PVBA Swenden/A. Cuykens en kinderen dd 6 november 1957, opgetekend bij notaris Fernand Van
Reeth te Boom. Zijn verschenen:
Steenfabrieken Swenden vertegenwoordigd door Achilles Swenden, steenbakker te Rumst; Emiel Swenden, steenbakker
te Antwerpen;Joseph Swenden, steenbakker te Mortsel. Antonius Anna Michaël Henricus Cuykens, nijveraar, geboren te
Rumst op 22 februari 1890, wonende te Rumst Veerstraat 45.
De kinderen Cuykens en echtgenote van wijlen Paul Jozef Edouard Irène Cuykens: mevrouw Hendrika Florentina De
Roovere, handelaarster, ° te Boom op 25 september 1903, wonende te Boom Hoogstraat 1, weduwe. De heer Leon Marie
Irène Charles Cuykens, ° te Boom op 24 februari 1937, wonende te Boom Hoogstraat 1. De minderjarige kinderen
Cuykens in vertegenwoordiging van mevrouw Hendrika Florentina De Roovere, handelaarster, ° te Boom op 25 september
1903, wonende te Boom Hoogstraat 1, (hun moeder), handelend als voogdes. Roland Alida Gustave Leon Cuykens,
geneesheer, °Boom 7 mei 1903, wonende te Boom Antwerpsestraat 134. De heer Leon Karel Philothée Irène Cuykens,
nijveraar, °Boom 22 maart 1905, wonende te Boom Antwerpsestraat 38.
*Overeenkomst dd 3 september 1975 tussen de steenfabrieken Swenden, Nieuwstraat Rumst-Firma Gebr. Cuykens
Nieuwstraat 45 Rumst, vertegenwoordigd door Thylbert Cuykens en steenbakkerij Michel Cuykens, Visserstraat 86 te
Rumst, vertegenwoordigd door Michel Cuykens. De drie partijen gingen akkoord om de kosten te delen voor het
analeggen van ene verbindingsweg tussen de kleigroeve en de kleiopslagplaats van de firma Gebr. Cuykens.
*Brief steenbakkerij Swenden gericht aan steenbakkerij Cuykens, Nieuwstraat 29 Rumst dd 17 juni 1983 ivm akkoord om
de kosten voor afdekking stortplaats te delen (originele brief + kopie).
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17.1.5. Steenbakkerij Gebroeders Swenden Terhagen-Rumst
(v-915)

Dossier steenbakkerij Cuykens en Swenden te Rumst
1924/1983, 1 stuk
Zie v-914 - Dossier steenbakkerij Cuykens en Swenden te Rumst
Dossier met stukken m.b.t. de uitwisseling van gronden tussen de steenbakkerijen Cuykens en Swenden te Rumst.
Bevat:
*Plan percelen van beide steenbakkerijen Rumst wijk C. Schaal: 1:2500. Opgemaakt door gezworen landmeter te Boom
23 november 1924 (met handtekeningen). Bovenaan het plan stempel: Ch. de Gomrée-Huybrechts, briquetier, rue
d'Anvers 38 Boom (Anvers)'.
*Conventie dd 28 juli 1927 tussen:
Michel Cuykens, steenbakker te Rumpst
Antoine Cuykens, steenbakker te Rumpst
De firma Swenden Frères vertegenwoordigd door Victor Swenden, wonende te Terhagen en Michel Swenden, wonende te
Rumpst.
De erfgenamen van wijlen Léon Cuykens-Huybrechts: de zonen Paul, Roland en Léon Cuykens.
'Dame' de Gomrée-Huybrechts, door M. de Gomrée hiertoe bijgestaan en gemachtigd.
*Eigenaarsattest steenfabriek Swenden dd 1 september 1932 (jaartal niet zeker).
*Kaveling opgetekend bij notaris Fernand Van Reeth te Boom dd 26 maart 1932. Waren verschenen:
de maatschappij 'Swenden Freres', oorspronkelijk gevestigd te Terhagen althans te Rumpst...
De maatschappij in gezamentlijken naam Michael en Antoine Cuykens, gevestigd te Rumpst Molenstraat.
Den heer Paul Jozef Edouard Irène Cuykens, handelaar te Boom Hoogstraat. Den heer Roland Alida Gustave Leon
Cuykens, student, wonende te Boom en den heer Leon Charles Philothée Irène Cuykens, nijveraar, wonende te Boom.
*Plan percelen van beide steenbakkerijen Rumst sectie C Kerkhoefhoek. Bovenaan markering in rode inkt: 'Projekt ruiling
1901, binnegekomen 31 jan. 1962'. Onderaan in blauwe inkt: 'Ruiling en toebedeling van te weinig toegekend deel zie
1957'. Op de achterzijde: kadastrale verwijzingen opgemaakt door een meetkundig schatter te Mechelen op 25 oktober
1951.
*Vaststelling dd 1957 opgetekend bij notaris Fernand Van Reeth te Boom. Waren vertegenwoordigd: Achilles Swenden,
steenbakker te Rumst; Emiel Swenden, steenbakker te Antwerpen;Joseph Swenden, steenbakker te Mortsel en Antonius
Anna Michaël Henricus Cuykens, nijveraar, geboren te Rumst op 22 februari 1890, wonende te Rumst Veerstraat 45.
*Afschrift deling-ruiling PVBA Swenden/A. Cuykens en kinderen dd 6 november 1957, opgetekend bij notaris Fernand Van
Reeth te Boom. Zijn verschenen:
Steenfabrieken Swenden vertegenwoordigd door Achilles Swenden, steenbakker te Rumst; Emiel Swenden, steenbakker
te Antwerpen;Joseph Swenden, steenbakker te Mortsel. Antonius Anna Michaël Henricus Cuykens, nijveraar, geboren te
Rumst op 22 februari 1890, wonende te Rumst Veerstraat 45.
De kinderen Cuykens en echtgenote van wijlen Paul Jozef Edouard Irène Cuykens: mevrouw Hendrika Florentina De
Roovere, handelaarster, ° te Boom op 25 september 1903, wonende te Boom Hoogstraat 1, weduwe. De heer Leon Marie
Irène Charles Cuykens, ° te Boom op 24 februari 1937, wonende te Boom Hoogstraat 1. De minderjarige kinderen
Cuykens in vertegenwoordiging van mevrouw Hendrika Florentina De Roovere, handelaarster, ° te Boom op 25 september
1903, wonende te Boom Hoogstraat 1, (hun moeder), handelend als voogdes. Roland Alida Gustave Leon Cuykens,
geneesheer, °Boom 7 mei 1903, wonende te Boom Antwerpsestraat 134. De heer Leon Karel Philothée Irène Cuykens,
nijveraar, °Boom 22 maart 1905, wonende te Boom Antwerpsestraat 38.
*Overeenkomst dd 3 september 1975 tussen de steenfabrieken Swenden, Nieuwstraat Rumst-Firma Gebr. Cuykens
Nieuwstraat 45 Rumst, vertegenwoordigd door Thylbert Cuykens en steenbakkerij Michel Cuykens, Visserstraat 86 te
Rumst, vertegenwoordigd door Michel Cuykens. De drie partijen gingen akkoord om de kosten te delen voor het
analeggen van ene verbindingsweg tussen de kleigroeve en de kleiopslagplaats van de firma Gebr. Cuykens.
*Brief steenbakkerij Swenden gericht aan steenbakkerij Cuykens, Nieuwstraat 29 Rumst dd 17 juni 1983 ivm akkoord om
de kosten voor afdekking stortplaats te delen (originele brief + kopie).
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17.2. Brouwerijen
17.2.1. Brouwerij Lamot
v-643

Plan huis Lamot en brouwerij
ongedateerd
Indelingen van diverse vertrekken

v-644

Plan 9 fermentatiekuipen brouwerij Lamot
21 dec 1954
Ateliers de Construction F D'Hondt Brussel

v-645

Plan waterketels brouwerij Lamot
ongedateerd

v-646

Plan gebouw Lamot
ongedateerd

v-647

Plan gebouw Lamot
ongedateerd
Schaal 1/200
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v-648

Uittreksel kadaster site brouwerij Lamot
ongedateerd
Schaal 1/200

17.3. Molens en maalderijen
17.3.1. Molens Rypens

17.4. Scheepswerven
17.4.1. Scheepswerf Claessens Boom
v-708

Archief scheepswerf Claessens Boom
ongedateerd
*Model-Lastenboek voor de constructie van een 'Spits'
*Plan 'indeeling van achteronder en stuurhuis van ombouwbare sleepspits' schaal 1/20 ca.1946
*Plan + foto 'cruiser motor yacht' White Diamond ex. Lamproie. Geconstrueerd voor prins van Italië vóór WOII(info Carl
Somers, neef Guillaume Timmermans die de plans voor scheepswerf Claessens tekende)
*Plan scheepswerf Claessens dd 27 juli 1968
*Twee foto's tante Carl Somers op jacht White Diamond scheepswerf Claessens.
*Twee trouwfoto's grootvader Carl Somers (Charel Somers) dd 16 april 1912

17.4.2. De Steenschuit vzw
Vzw De Steenschuit is al meer dan 25 jaar een competentiecentrum dat langdurig laaggeschoolde werkzoekenden reactiveert op de
arbeidsmarkt. Tijdens hun opleidingsfase bij De Steenschuit helpen ze mee aan de bouw van replica's van historische schepen. Op die manier
geeft De Steenschuit hen een motiverend project dat tegelijk het Belgisch maritiem erfgoed extra in de schijnwerpers plaatst.
De Steenschuit realiseert momenteel het Belgicaproject, dat zich toespitst op het verhaal achter de eerste zuidpoolexpeditie. De Belgische
ontdekkingsreiziger Adrien de Gerlache was immers de eerste mens ooit die de zuidpool verkende en er ook wist te overwinteren met zijn
internationale bemanning.
v-913

Dossier oprichting De Steenschuit
1990/1991, 1 stuk
Dossier met stukken m.b.t. de oprichting van het project 'De Steenschuit', Hoek 76 in Boom.
Het project had tot doel laaggeschoolden een steenschuit te laten bouwen en zo hun kansen
te verhogen op de arbeidslmarkt.
*Envelop gericht aan Karel De Roeck (Veerstraat 16 Rumst) van Eddy Stuer, opbouwwerker
PRISO Antwerpen (Provinciaal Instituut voor de Samenlevingsopbouw vzw met provinciaal
secretariaat in de Groene Hofstraat 29 in Boom). Met vraag tot storting 50.000 Fr. (fiscaal
aftrekbaar) dd 4 juli 1990 en uitnodiging vergadering dd 3 augustus 1990 voor de leden van
de stuurgroep, en een prospectiedossier van het project (juni 1990).
*Krantenknipsel GvA getiteld: 'Waar zijn al de werklozen heen? Steun gevraagd om
steenschuit vlot te houden'. Het project, gericht op werklozen, ving bot. Ook de
bouwvergunning van de loods bleef uit. Architect Hugo Lejon bood zich aan om de werken te
begeleiden.
*Nieuwsbrief, 'De Steenschuit', jaargang 1 nr.1 (aug.-sept. 1990) verstuurd aan Karel De
Roeck'. Op de achterzijde een kopie van een krantenartikel uit Het Nieuwsblad dd 21
augustus 1990 getiteld 'Zes Hongaren bouwen loods voor Boomse steenschuit (met foto).
*Nieuwsbrief, 'De Steenschuit', jaargang 1 nr.2 (nov.-dec. 1990) verstuurd aan Karel De Roeck'. (twee exemplaren).
*Verslag vergadering stuurgroep dd 30 november 1990
*Uitnodiging vergadering (4 januari 1991) aan de leden van de stuurgroep dd 21 december 1990.
*Verslag vergadering stuurgroep dd 1 februari 1991 met overzicht werkingskosten en opleidingsprogramma. Het verslag
werd op 4 februari 1991 verzonden aan Karel De Roeck.
*Brief ongedateerd voor oproep nieuwe vergadering wegens te geringe opkomst afgelopen vergadering.
*Uitnodiging gratis deelname aan uitstap per autocar naar 'Batavia in Lelystad'. De uitstap ging door op 3 november
(jaartal niet bekend). Met folder van 'de Batavia, een zeilend monument. (Soortgelijk project als de Steenschuit)
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17.5. Machinebouw-Kranen-baggers
17.5.1. Boomsche Metaalwerken
v-727

Map foto's en plans Boomsche Metaalwerken (ontvreemd!)
ongedateerd, 3 plans + 42 foto's
Plan drijvende grijperkraan 10 T 28 M. + 42 foto's van het bedrijf en
documentatie draaibanken. De foto's werden opgenomen in de index van het
fotoarchief onder de nrs. 12417 t/m 12459. Het plan van de kraan bestaat uit 4
exemplaren. De documentatie van de draaibanken (3 stuks) is afkomstig van
de firma Smal & C° (Rue Bara 103 Bruxelles-Midi)

v-728

Map foto's Boomsche Metaalwerken (ontvreemd!)
ongedateerd, 112 foto's
112 foto's van het bedrijf en constructies ter plaatse. De foto's werden opgenomen in de index van het fotoarchief onder de
nrs. 12460 t/m 12572.

v-729

Map grondplan Boomsche Metaalwerken diverse stukken
(ontvreemd!)
ongedateerd
*Verklaring tewerkstelling (11 exemplaren)Boomsche Metaalwerken
van Marcel Peeters dd 18 augustus 1952 die er sinds 16 mei 1941
tewerkgesteld was (met opsomming van betrekkingen binnen het
bedrijf).
*Getypt artikel met beknopt overzicht van het ontstaan van het bedrijf
(tot 1982). Onderaan in stylo aanvullingen tot 8 november 1996
(verhuis BM naar Hoboken).
*Pro Justitia vonnis Krijgsraad Antwerpen dd. 10 januari 1947 over
aanklacht collaboratie tegen: Jan De Winter, Gustaaf De Winter,
Isidoor Schoenmaeckers, de NV Boomsche Metaalwerken en Dienst van het Sekwester. Allen werden over de ganse lijn
vrijgesproken.
*8 foto's van het bedrijf en kranen. De foto's werden opgenomen in de index van het fotoarchief onder de nrs. 12573 t/m
12580.
*Vaantje met logo BM TITAN met goud afgeborduurd.
*Foto 'vue d'ensemble des installations du Titan Anversois, sociéte anonyme à Hoboken-lez-Anvers'
*Promotiefolder universele baggers op rupsen types met specificaties types BM13/20/40 en diverse foto's.
*Algemeen grondplan van de werkplaatsen BM dd 24 september 1985.
*Introductiefolder Boomsche Metaalwerken met voorstelling van hun producten. De folder bevat 6 foto's waaronder een
foto van Arthur De Winter. De folder is opgesteld in het Frans uit een 'Extrait des Archives Economiques de la Belgique et
du Congo'.
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v-730

Map diverse plans Boomsche Metaalwerken (ontvreemd!)
ongedateerd, 3 plans + 42 foto's
*Algemene catalogus met producten BM (16 pagina's met foto's).
*Algemene catalogus dd 1936 met producten BM (18 pagina's met foto's producten en
bedrijf).
*Overzicht met diverse vergelijkingstabellen van schroefdraad: 'verzameling van
verschillende schroefdraadstelsels'.
*Omzettingstabel Gasdraad naar MM.
*Omzettingstabel Whitworthdraad naar MM.
*Aandeel 'Société Mettalurgique de Boom' nummer 4207, met aparte coupons waarvan er 5
ontbreken genummerd van 42 t/m 64
*Aandeel 'Boomsche Metaalwerken' nummer 8039, met aparte coupons waarvan er 12
ontbreken genummerd van 13 t/m 30
*Aandeel 'Briqueteries et Ateliers Landuydt' nummer 047160 , met aparte coupons
genummerd van 52 t/m 59
*Plan in stylo van bedrijfsgebouw op oranje-roze papier in tweevoud genummerd I.15156
*Plan gemeente Boom sectie A, ligging terrein en fabrieken Boomsche Metaalwerken Lange
Lei. Schaal 1/1250. Plan nr. 13616 F (getekend en aangepast dd: 10 december 1961/30 april
1965/3 februari 1975
*Plan nr. 91.190 'scheepswerf Nederlof ontwerp scheepstransportinrichting' dd 29 april 1974 getekend door Tony Segers.
Schaal 1/500-1/25.
*Tabel 'unités et symboles recommandés' (Franse taal).
*Tabel 'Transformation d'un nombre de kilowatts en chevaux et vice versa' (Franse taal).
*Omzettingstabel Duimse maten naar MM (op rood karton).
*Omzettingstabel (klein formaat) diverse schroefdraadstelsels.
*Omzettingstabel (klein formaat) gasdraad WW naar MM.
*Tabel van Fa. 'Metalen Galler Antwerpen' van diverse staalsoorten en hun draagvermogen.
*Plan 'klipanker type Belge' met en zonder neuring (= ankertouw, scheepstouw).
*Plan 'Hall' anker.
*Tabel 'origineel Booms klipanker' (informatief), opgesteld door Fa 'M.J. Troost & Zn N.V. Rotterdam' Alles voor schip en
werf. (pagina 61 & 62)
*Ruitjespapier in drievoud (met paperclip) met berekeningen in stylo voor een rolbrug van 5 Ton (I 10087)
*Plan (A-1063) dd 3 mei 1944 in Duitse taal 'Drehdavits mit mechanischer Ausschwingvarrichtung'.
*Plan (8554) tandwiel 78 T dd 1 oktober 1936, schaal 1/5.
*Bouwplan landhuis Ridder Berthoutlaan te Niel. Opdrachtgever Jan Delbaen-Michiels, E. Vanderveldelaan 7 in Niel.
Schaal 1/50. Architect S. Pièret, Bredabaan 988 a in Merksem.
*Plan schip enkelruims tweeschroefmotorkempenaar voor containervervoer. Inhoud 867,140 M³. Schaal 1/100, getekend
op 9 januari 1981.

v-731

Dossier Machine BM42 Boomsche Metaalwerken
1968
Dossier machine BM42, opgesteld in 1968 voor C.F.E. Bruxelles 4

v-732

Dossier Machine BM65 Boomsche Metaalwerken
1958
Dossier machine BM65, opgesteld in 1958 voor Trabeka Belge Bruxelles
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18. Onderwijs
18.1. Scholen
v-983

Plechtige prijsuitdeeling OLV.-College te Boom schooljaar 1922-1923
1923, 1 stuk
Palmares met resultaten van de beste leerlingen ingedeeld van de 1ste tot en met de 8ste
klas van het Onze-Lieve-Vrouwcollege te Boom 'staande onder de hooge bescherming van
Z.E. Kardinaal Mercier, Aartsbisschop van Mechelen. Plechtige prijsuitdeeling voorgezeten
door den Z.E.H. Seeldrayers, Pastoor-Deken van Boom op woensdag 1 augustus 1923.

18.1.1. Gemeentelijke Muziekacademie
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19. Genealogie en Heraldiek
v-706

Wapenschilden
ongedateerd
Dossier met diverse wapenschilden gelinkt aan families van de gemeente Boom.
Omvattende:
*Kopies 'Rietstap' met info familie Boschart.
*Kopie tekening wapenschild Heren van Schetz uit Boom (3 st.)
*Kopie tekening wapenschild 'Heer van Boom Bosscharts (5 st.) + 1 afwijkend ontwerp
*Kopie tekening zegel van Boom
*Kopie tekening wapenschil 'Messire Jan Calvart(Caluwaert) (2 st.)
*Kopie tekening wapenschild Heren van Schetz uit Boom en Hingene (3 st.)
*Kopie tekening wapenschild 'Jan Baptist Rigeaus Heer van Boom en zijn echtgenote' (2 st.)

v-707

Wapenschilden (steekkaartjes)
ongedateerd
Envelop met verzameling wapenschilden met de hand getekend en beschreven.
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20. Kaarten en plans algemeen
v-911

Opmetingsplan gemeente Rumst
1984, 1 stuk
Opmetingsplan van landmeter Yvan Geens uit Hoboken van de
diverse percelen aan de Hollebeekstraat-Steenberghoekstraat in
Rumst, grenzend aan o.a. de steenfabriek Swenden. Schaal 1/2000

20.1. Kaarten en plans Boom
v-702

Plan Boom sectie C
ongedateerd, 1 tekening
Plan sectie C grondgebied Boom met vermelding oppervlakte percelen
(datum niet vermeld)

v-923

Plan Kruiskenslei Boom-Pierstraat Reet
5 jan 1954
Plan Boom: sectie A 18a-18b-273c
Reet: sectie A 47a-48a
Schaal: 1/500
Landmeter Withof
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21. Acties en protesten
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22. Zorginstellingen
22.1. Sint-Jan-Baptist Godsgasthuis
v-797

Lastenboek uitbreiding Sint-Jan-Baptist Godsgasthuis
4 jan 1902, 1 st.
Lastenboek voor de uitbreidingswerken van het Sint-Jan-Baptist Godsgasthuis opgemaakt in
het Nederlands en Frans: 'Men bedoelt door deze aanbesteding het bouwen van drie zalen
gelijkvloers en drie zalen op het verdiep met hunnen aanhoorigheden, verder keuken,
gangen en afsluiting langs de straat op een perceel grond gelegen, nevens het bestaande
gods-gasthuis; dit alles volgens bijgevoegde plans, details en onderstaande voorwaarden....'
Aannemer Slootmans uit Aartselaar kreeg de werken toegewezen voor 112.990 Fr.
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23. Nutsvoorzieningen
23.1. Nutsvoorzieningen gemeente Boom
v-949

Dossier elektriciteitsvoorziening grondgebied Boom
1911, 1 stuk
Dossier m.b.t. de elektriciteitsvoorziening op het grondgebied Boom.
*Twee brieven van het gemeentebestuur aan Emiel Verstrepen gericht. De eerste dd 10 augustus (oogst) 1911 om hem te
berichten dat de 'officieuze' vergadering werd uitgesteld: Wij hebben de eer U te berichten dat de officieuse vergadering
welke belegd was tegen zondag voormiddag uitgesteld is, om reden der afwezigheid van Mr. Haesaerts, welke de zaak der
electriciteit gansch bestudeerd heeft en die bijgevolg al de noodige inlichtingen zou dienen te verschaffen...'. De volgende
brief van een week later liet weten dat de vergadering om 11u. zou doorgaan (17 augustus 1911).
*Gedrukt voorontwerp 'vergunningsakt en overeenkomst betrekkelyk eene uitbatingvan elektrieke krachtverstrekkingop het
grondgebied der gemeente Boom' De overeenkomst werd aangegaan tussen de gemeente Boom en de maatschappij
'Société d'electricité de l'Escaut' voor de periode 1911 en 1 oktober 1947 (te 7 uren 's morgens...). Deze periode werd later
bijgesteld naar 1 april 1948 omdat de werken pas later van start gingen. (later als aparte nota toegevoegd). Achteraan het
dossier een plan van het grondgebied Boom waarop diverse nummers werden aangebracht (vermoedelijk de toekomstige
afnemers van de elektriciteit).
*ruwe schetsen en notities op losse bladen ivm de elektriciteitsvoorziening.

v-951

Overname gasgesticht
30 dec 1907, 2 stukken
Uitnodiging gemeentebestuur tot deelname officieuze vergadering mbt het
voorstel van dhr. De Brouwere voor de overname van het gasgesticht +
krantenknipsel in de Franse taal over de gasbedeling te Mechelen. Beide
bewaard in enveloppe van het gemeentebestuur (gericht aan schepen Emile
Verstrepen).
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24. Wegennet
24.1. Wegennet Boom
24.1.1. Aanleg staatsbaan
v-952

Uitnodiging vergadering over aanleg 'Groote Laan' Boom
15 dec 1911, 2 stuks
Uitnodiging gemeentebestuur (brief met detail en officiële uitnodiging) aan schepen Emile
Verstrepen tot het bijwonen van een vergadering over de aanleg van de 'Groote Laan'.
Dagorde: 'verhoor bij mynheer de Minister van Openbare Werken op zaterdag 23 december
aangaande de Groote Laan'. De vergadering had plaats in het gemeentehuis van Boom op
zaterdag 16 december te 17u.

v-953

Dossier onteigeningen ivm aanleg van de staatsbaan
±1911, 2 stuks
*Besluiten van de gemeenteraad ivm de onteigeningen (met mogelijke obstakels) die er moesten gebeuren voor de aanleg
van de nieuwe baan Brussel-Antwerpen.
*'Taks-reglement' op het openen en onteigenen van straten en openbare plaatsen en op de wegeniswerken in het
bebouwd gedeelte van de gemeente.
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25. Sociale zekerheid

Copyright 2020 - Marc Verlinden

blad 110

Voorlopige inventaris van Archiefbestanden Ten Boome

25.1. Pensioen
v-995

Werkmanspensioenen
1900/1910, 1 stuk
Werkmanspensioenen door tusschenkomst van de Algemeene Spaar-en Lijfrentekas onder
waarborg van den Staat. Met diverse spaarformules.
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Register van personen
"Fanfare Iver en Volharding", de
de "Fanfare Iver en Volharding" : v-801

Adams
Juwelier Adams : v-392

Adriaensen
Eugène Adriaensen : v-392

Aerts
Julien Aerts : v-392

Allewaeters
Maria Allewaeters : v-392

Altman
Xx Altman : v-392

Andersen
R. Andersen : v-392

Apollon
Zaal Apollon : v-392

Averhals
Georges Averhals (1906-1975) : v-392

Backeljau
Victor Backeljau (1931-1997) : v-705

Baekelmans
Ludovicus Henricus Baekelmans (Lode Baekelmans) (1879-1965) : v392

Baeyens
Albert Baeyens : v-392

Bal
Armand Bal (1906-1986) : v-641
Camiel Bal (1888-1955) : v-392
Frans Bal : v-747
Joannes Bal : v-747
Petrus Frans Renaat Bal (1890-1971) : v-393, v-611, v-612, v-613, v-614

Bal-De Decker
Joannes Bal-De Decker : v-392

Bartels
J. Bartels : v-392

Belis
Christoph Belis : v-629, v-633, v-634

Bergeys
Edmond Bergeys : v-966

Beuckeleers
Franciscus Emilius Beuckeleers (1854-1945) : v-392

Blauw-Tax
Taxibedrijf Blauw-Tax : v-392

Boddaer
Julia Boddaer (1902-1995) : v-392

Boek-en-Kunstdrukkerij August Lombaerts, de
de Boek-en-Kunstdrukkerij August Lombaerts : v-392

Bogaerts
Louis Bogaerts : v-392

Boom
Gemeente Boom : v-392

Boone
Flory Boone : v-392
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Broeckx
Jan Broeckx : v-698, v-699

Brouwerij Lamot, de
de Brouwerij Lamot : v-392

Brunclair
Victor J. Brunclair (1899-1944) : v-392

Buelens
Jeannette Buelens : v-392

Callaert
Bart Callaert : v-836

Calluy
Alfons Calluy : v-747
Edmond Calluy : v-747
Henricus Calluy : v-747

Carsau
Jan Carsau (±1922-?) : v-392

Ceuleers
Jan Ceuleers (1911-1996) : v-392

Ceulemans
Alfons Ceulemans : v-747
Frans Ceulemans : v-392

Ceuremans
Karel Ceuremans : v-392

Charles van de Velde
Mad. Charles van de Velde : v-392

Claes
Jules Claes : v-392
Louis Claes : v-747
Louis Claes : v-747
Tom Claes : v-705

Colaes
Albert Colaes : v-629

Conté
Lode Conté (1907-1984) : v-392

Convents
Robrecht Convents : v-392

Coole
Marcel Coole (1913-2000) : v-392

Cornilly
A. Cornilly : v-392

Corremans
Joseph Corremans : v-747

Cortebeeck
Charles Cortebeeck : v-865

Corthals
Marc Corthals : v-631

Coveliers
August Coveliers : v-392

Cuykens
Roland Cuykens : v-392

Dagrant
Gustave Pierre Dagrant (1839-1915) : v-837

Dandois
Sylvia Dandois : v-392

De Bruyn
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Auguste De Bruyn : v-747
Egied De Bruyn : v-747

De Voecht

De Cat

De Wachter

Herman De Cat (1914-1992) : v-392

Jan Frans De Wachter : v-747
Leopold De Wachter : v-851

Suzanne De Voecht : v-663, v-664, v-665, v-694, v-695, v-696

De Cock
Antoon De Cock : v-747
Antoon De Cock : v-747
Emiel De Cock : v-639

De Weerdt
Eduard De Weerdt : v-747
Frans De Weerdt : v-747
Jan De Weerdt : v-747

De Cort
Aimé De Cort (1883-1943) : v-392

De Wever
Desiré De Wever (1918-1997) : v-392

De Cuyper
Josephus De Cuyper : v-747

De Winter

De Graef
Xx De Graef : v-392

Antoon De Winter : v-392
Gustaaf Aloïs De Winter (1890-?) : v-392, v-729
Jan Arthur De Winter (1885-?) : v-729

De Graer

De Wispelaere

Willy De Graer : v-392

Julien De Wispelaere (1888-1959) : v-392

De Jong

De Wolf

Xx De Jong : v-392

Valère De Wolf : v-392

De Laet

Debrae

Alfons De Laet : v-747
Auguste De Laet : v-747
Frans De Laet : v-392
Louis De Laet (1885-1951) : v-392
Onbekend De Laet : v-747

Raymond Debrae (1915-2010) : v-392

De Longie

Deckers
Thilda Deckers (1909-1980) : v-392

Decorte
Marc Decorte : v-392

Albert De Longie (1916-1979) : v-392

De Maeyer
Alfons De Maeyer : v-747
Frans De Maeyer : v-747
Frans De Maeyer : v-747
Gerard De Maeyer : v-747
Jacobus De Maeyer : v-747
Jan De Maeyer : v-747

De Meulenaere
Herman De Meulenaere (1940-?) : v-389, v-391, v-392

De Meyer

Delbaen
Greta Delbaen : v-656
Jan Delbaen : v-730

Denert
Florent Denert : v-392

Denissen
Sabine Denissen : v-913

Distelmans
Xx Distelmans : v-392

Petrus Frans De Meyer : v-747

Dolfeyn

De Meyer-De Roeck

Jean Dolfeyn : v-392
Maria Louisa Victor Dolfeyn (1912-2002) : v-392

Mercerie De Meyer-De Roeck : v-392

De Meyere
Victor Carolus De Meyere (1873-1938) : v-392, v-640

De Ridder
M. De Ridder : v-392

De Roeck
Karel De Roeck : v-741, v-912, v-913

De Roover
Herman De Roover : v-392
Jan Albert De Roover (1892-?) : v-392

De Roye
Achiel De Roye : v-392
Evarist De Roye (1907-1978) : v-392

De Ryck
Paul De Ryck (1913-1956) : v-392

De Scheepvaart
Café-Hotel De Scheepvaart : v-392

De Vleeschouwer
Charles De Vleeschouwer : v-912
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Donche
Isabella Josephina Donche (1852-1938) : v-392

Drukkerij Aug. Lombaerts, de
de Drukkerij Aug. Lombaerts : v-392

Drukkerij Bal en Zonen, de
de Drukkerij Bal en Zonen : v-392

Drukkerij Gebroeders Claes, de
de Drukkerij Gebroeders Claes : v-392

Drukkerij Olbrechts, de
de Drukkerij Olbrechts : v-841

Ed.Roofthooft
Garage Ed.Roofthooft : v-392

Ed.Veulemans-Rotsaert
Bakkerij Ed.Veulemans-Rotsaert : v-392

Emabb, het
het Emabb : v-912

Emiel Mampaey-De Bruyn
Velomaker Emiel Mampaey-De Bruyn : v-392
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Engelen

Hens

René Engelen (1897-1971) : v-392

Karel August Hens (1884-1938) : v-392

Eyckens

Hermans-Dilles

Karel Eyckens : v-392

Beenhouwerij Hermans-Dilles : v-392

Eyckmans

Hertmans

Henri Eyckmans : v-747
Oscar Eyckmans : v-392

Gustaaf Hertmans : v-747

Hiel
Eyckmans-Rottiers

Gustaaf Hiel : v-392

Henri Eyckmans-Rottiers : v-392

Hoenraet
Felbier

Karel Hoenraet : v-392

Maurice Felbier (1903-1991) : v-392

Hofmans
Fierens

Edward Hofmans : v-392

Frans Fierens : v-747

Horemans
Frans

Karel Horemans (1920-1993) : v-392

Paul Frans : v-392

Huis Hellemans-Pel
Frans de Weerdt

Corsetterie Huis Hellemans-Pel : v-392

weduwe Frans de Weerdt : v-747

Hullebroeck
Frans Forceville-Van den Neucker

Emiel Hullebroeck (1878-1965) : v-392

Kolenhandel Frans Forceville-Van den Neucker : v-392

Huyck
Frateur

Amadee Huyck : v-747

Paul Frateur (±1922-1986) : v-912

Huysmans
Fredrix

Louis Huysmans : v-392

Emilius Henricus Fredrix (1903-1992) : v-389, v-392

J.B.Vereycken-Verheyden
Frings

Bierstekerij Artois J.B.Vereycken-Verheyden : v-857

Roger Frings (1913-1993) : v-392

Jacobs
Frits Burgers-Boey

Staf Jacobs : v-629, v-633, v-634

Meubelen Frits Burgers-Boey : v-392

Janseghers
Geens

Jan Janseghers : v-747

Juliaan Geens : v-392

Janssens
Geldof

Felix Janssens : v-392

V. Geldof : v-392

K Janssens
Geleyn

Bloemen K Janssens : v-392

Jozef Geleyn : v-392

Kerckhoffs
Geschiedkundige Kring Rumesta, de

Louis Kerckhoffs : v-747

de Geschiedkundige Kring Rumesta : v-923

Keymeulen, van
Gillé

Paul van Keymeulen : v-392

Constant Gillé : v-392
Petrus Jacobus Gillé (1889-?) : v-653

Koninklijke Bibliotheek Brussel, de
de Koninklijke Bibliotheek Brussel : v-392

Gombert
Constant Isidore Stephanus Gombert (1897-1982) : v-392

Koninklijke Harmonicaïsten, de

Goris
August Goris : v-763

de Koninklijke Harmonicaïsten : v-619, v-620, v-621, v-622, v-623, v-624,
v-625, v-626, v-627, v-628, v-629, v-630, v-631, v-632, v-633, v-634, v635, v-636, v-637

Granjé

Kunst-en Kulturele Kring Rupelgouw, de

Rosa Granjé (1907-1983) : v-392

de Kunst-en Kulturele Kring Rupelgouw : v-392, v-703

Haems

L.De Cock En Zoon

Jan Baptist Haems (1893-?) : v-729

Begrafenissen L.De Cock En Zoon : v-392

Haesaerts

L.Possemiers-Smits

Benjamin Haesaerts (1872-1934) : v-949

Kledingwinkel L.Possemiers-Smits : v-392

Haest

Lamont

Juliaan Haest (1912-1984) : v-392

R. Lamont : v-392

Hellemans

Lamot

Frans Hellemans : v-747
Jeanne Hellemans : v-660, v-661, v-697, v-698, v-699, v-700, v-701

Julien Lamot : v-392
Louis Lamot (1867-1943) : v-392, v-662

Copyright 2020 - Marc Verlinden

blad 114

Voorlopige inventaris van Archiefbestanden Ten Boome

Lansens

Alphonsine Morian : v-392

C. Lansens : v-392

Morin
Leemans

Frederik Morin : v-392

Guillielmus Leemans : v-747
Guillielmus Leemans : v-747

Museum van de Vlaamse Letterkunde Antwerpen, het
het Museum van de Vlaamse Letterkunde Antwerpen : v-392

Leenaerts
Jeanne Leenaerts : v-392

Nederlandsche Boekhandel, de
de Nederlandsche Boekhandel : v-392

Leens
Jeanne Leens : v-392

Nelson
Paul Nelson : v-631

Lehembre
Leonard Victor Lehembre (1871-1939) : v-389, v-392

Néreaux, Van
Platenzaak R. Van Néreaux : v-392

Lejon
Hugo Lejon : v-913

Oostra
Pierre Oostra : v-392

Leunen
Ernest Leunen : v-392

Openbare Bibliotheken Brussel, de
de Openbare Bibliotheken Brussel : v-392

Libotte
Egied Libotte : v-392

P.De Cuyper
Steenkapper P.De Cuyper : v-392

Lombaerts
Robrecht Lombaerts (1898-1985) : v-303, v-392

Paessens
August Paessens (1912-1981) : v-392

Luyckx
Paul Luyckx : v-392

Pas
Pieter Pas (1902-1984) : v-392

Maertens
Dries Maertens : v-392

Peeters

Maes

Jan Peeters (1892-1978) : v-392
Marcel Peeters (1926-?) : v-729
Paul Peeters : v-392

Edmond Maes (1922-1943) : v-659
François Maes : v-966
Gebroeders Maes : v-392
Jan Maes : v-392
Joanna Maria Maes (1823-1893) : v-792, v-863, v-869

Persoons
Louis Persoons : v-392

Pierré
Maeyer, de

Jos Pierré : v-392

Roger de Maeyer : v-626

Poels
Mampaey

Albert Poels (1903-1984) : v-392

Frans Mampaey : v-747
Frans Mampaey : v-747
Gerard Mampaey : v-705

Polfliet-Mostien En Zoon

Maximus

Ponjaert

Auguste Maximus : v-747

Marcel Ponjaert (1910-?) : v-392

Meersman

Poort

Arthur Meersman (1908-1984) : v-392

Egidius Poort : v-966

Meert

Poppelemont

Marcel Meert : v-392
Margriet Meert : v-392

Ludo Poppelemont : v-392

Mees
Louis Mees : v-392
Myriam Mees (1962-2017) : v-632

Meeus
Yvonne Meeus : v-392

Meeus-Neutjens

Fr. Polfliet-Mostien En Zoon : v-392

Rabiot
Justine Rabiot (1901-1987) : v-392

Raets
Louis Raets : v-747

Rens
Frans Rens : v-747

Xx Meeus-Neutjens : v-392

Reyniers

Mertens

Ernest Reyniers : v-966
Lizette Reyniers : v-392

Frans Mertens : v-392

Monteyne
Lode Monteyne (1886-1959) : v-392

Rijpens
Edmond Rijpens : v-747
Frans Rijpens : v-747
Theofiel Rijpens : v-747

Moorkens
Gaston Clement Moorkens (1914-1997) : v-392

Rillaers
Petrus Rillaers : v-747

Morian
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Roelandts

Smolders

Raymond Roelandts (1912-1995) : v-639

J. Smolders : v-392

Roelants

Somers

Maurice Roelants : v-392
Mevr. Roelants : v-392

Arthur Somers : v-966
Carl Somers : v-708
Karel Somers : v-747
Robert Somers : v-392

Roels
J. Roels : v-392

Spaenjaers
Roggen

Louis Spaenjaers : v-747

Frans Roggen (1911-1978) : v-392

Spanoghe
Rogghe

Léon Spanoghe (1874-1955) : v-392

Paul Rogghe (1904-1974) : v-392

Spatz
Roofthooft

Jo Spatz (1915-?) : v-392

Eduardus Julianus Roofthooft (1876-1956) : v-389, v-392
Frans Roofthooft (1888-1958) : v-392

Spillemaeckers

Rottiers

Eugeen Spillemaeckers : v-770, v-966
Josephus Spillemaeckers : v-966

Arthur Rottiers (1920-2006) : v-392

Sprimont
Rupel, de

André Sprimont (±1918-2011) : v-392

de Rupel : v-392

Staelens
Rypens

Frans Staelens : v-392

Arnold Rypens : v-392
Frans Rypens : v-747

Stedelijke volksboekerij Antwerpen, de
de Stedelijke volksboekerij Antwerpen : v-392

Sas
Louis Sas : v-747

Steenackers

Schoenmaeckers

Camille Marie Raymond Victor Steenackers (1878-1957) : v-392
Frans Paul Emiel Steenackers (Emiel) (1870-1938) : v-369, v-370, v-371

Martha Schoenmaeckers : v-392

Steenschuit, de
Schoenmaekers

de Steenschuit : v-913

Isidoor Lodewijk Schoenmaekers (1886-?) : v-729

Steenwege
Scholiers

O. Steenwege : v-392

Guillielmus Scholiers : v-747

Stoombrouwerij Wildeman gebroeders Sel, de
Schott

de Stoombrouwerij Wildeman gebroeders Sel : v-842

Greta Schott : v-392

Struyf
Schreiber

Bruno Struyf : v-379

L. Schreiber : v-392

Stuer
Schroeven

Eddy Stuer : v-913

Paul Schroeven : v-392

Tahon
Seeldraeyers

André Tahon (1907-1985) : v-392

Jozef Seeldraeyers (1871-1929) : v-983

Talpaert
Segers

José Talpaert : v-392

Auguste Segers : v-747
Tony Segers : v-730

Tersago
Adriaan Tersago : v-392

Sels
Richard Sels : v-392

Teurlinckx

Simons

professor-doctor Alfred Frans Teurlinckx (Fred Teurlinckx) (1918-1999) :
v-392

Maria Cecilia Simons (1867-1911) : v-744

The Derby Boys
Simpelaere

Orkest The Derby Boys : v-392

Marc Emiel Simpelaere (1934-?) : v-392

Thiery
Singer

Herman Thiery (1912-1978) : v-392

Huis Singer : v-392

Thijs
Slootmaeckers

Egide Thijs : v-747

Marcel Slootmaeckers (1904-1980) : v-392

Thys
Smaelen

Edouard Thys : v-966

Hector Smaelen : v-392

Timmerman
Smets

Madeleine Timmerman : v-392

Damiaan Smets : v-747

Tummers
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Jeanne Tummers : v-392

Van den Neucker

Tuyaerts

Frans Van den Neucker : v-747
Stephania Van den Neucker : v-754

Jean Servais Tuyaerts : v-892

Van den Wijngaert
Tysmans

Frank Van den Wijngaert (1901-1962) : v-392

Jos Tysmans (1893-1974) : v-392

Van der Borght
Van Antwerpen

Xx Van der Borght : v-392

Maria Van Antwerpen : v-392

Van der Moere
Van Barel

Urbaan Van der Moere : v-392

Louis Van Barel : v-747

Van der Vreke
Van Beirs

Petrus Van der Vreke : v-747

Ferdinand Van Beirs (1916-2006) : v-392

Van Dessel
Van Borsel

Desideer Frans Van Dessel : v-868

E Louis Van Borsel : v-392

Van Dijk
Van Brabant

E. Van Dijk : v-392

Luc Van Brabant (1909-1977) : v-392

Van Dyck
Van Breedam

Emiel Van Dyck : v-392

Jan Van Breedam : v-747

Van Geet
Van Bulck

Camille Van Geet : v-949

Martha Van Bulck : v-392

Van Gestelen
Van Cammeren

François Van Gestelen : v-913

Theo Van Cammeren (1924-2014) : v-649, v-650, v-651, v-652

Van Gijsel
Van Camp

Xx Van Gijsel : v-392

Auguste Van Camp : v-747
Karel Van Camp : v-392

Van Gils
Julia Van Gils : v-913

Van Cleemput
Jozef Van Cleemput (1903-1967) : v-392

Van Goethem
Xx Van Goethem : v-639

Van Crombruggen
Gustaaf Frans Van Crombruggen (±1859-?) : v-872

Van Heertum
Frans Van Heertum : v-639

Van de Kerckhove
Theofiel Agnes Van de Kerckhove (1911-2010) : v-392

Van Hertbruggen
E. Van Hertbruggen : v-392

Van de Mooter
Gustaaf Van de Mooter (±1923-?) : v-392

Van Hoogenbemt
Albert Corneel Jozef Van Hoogenbemt (1900-1964) : v-392

Van de Velde
Alex Van de Velde : v-639
Casimir Van de Velde : v-849
Charles Van de Velde : v-392
Edmond Van de Velde : v-392
F. Van de Velde : v-392
Frans Van de Velde : v-747
Johan Van de Velde (1917-1985) : v-392
Marc Van de Velde (1943-2016) : v-709

Van de Walle
Franz Van de Walle (1912-?) : v-392

Van de Wijgaert
Ludo Van de Wijgaert (1909-1989) : v-392

Van den Bogaert
R. Van den Bogaert : v-392

Van den Bogaert-De Groof
Magazijn Van den Bogaert-De Groof : v-847, v-848, v-850

Van den Bossche
Erwin Van den Bossche : v-616

Van den Branden
Garage Van den Branden : v-392

Van den Bril
Jan Van den Bril : v-770
Paul Van den Bril : v-392
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Van Hooilant
Suzanne Van Hooilant : v-392

Van Hoorenbeeck
Frans Florentijn Van Hoorenbeeck : v-864

Van Hulle
Xx Van Hulle : v-392

Van Iersel
Benoit Van Iersel : v-747

Van Ingelghem
Constant Van Ingelghem : v-392

Van Keer
Frans Van Keer : v-747

Van Lerberghe
Karel Van Lerberghe (1893-1953) : v-392

Van Leuven
Erik Van Leuven : v-913

Van Linden
Joannes Van Linden : v-747

Van Loock
Nicolaas Frans Van Loock (1902-1997) : v-392
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Verhelst
Van Nerom

Camiel Verhelst : v-665

Xx Van Nerom : v-392

Verhoeven
Van Nerum

Xx Verhoeven : v-392

Xx Van Nerum : v-392

Verlinden
Van Nuffel
Frans Xavier Joseph Maria Van Nuffel (1884-?) : v-392
Prosper Van Nuffel : v-966

Jan Verlinden : v-735
Jozef Verlinden : v-638, v-639, v-640, v-641, v-642
Raymond Verlinden : v-392

Van Nuland

Vermant

Leonie Van Nuland (Nini De Boël) (1898-1982) : v-392

Amandus Vermant : v-747
Edmond Vermant : v-747
Eduard Vermant : v-747
Roza Vermant : v-392

Van Ouytsel-Verstappen
Jacqueline Van Ouytsel-Verstappen : v-643, v-644, v-645, v-646, v-647,
v-648

Vermeer
Van Puyenbroeck

Paul Vermeer (1916-2007) : v-392

Arthur Van Puyenbroeck : v-392

Vermeiren
Van Reck
Alfons Van Reck : v-392
Jef Van Reck (1904-1938) : v-392

Frans Vermeiren : v-747
Petrus Vermeiren : v-747

Vermeulen
Van Reeth
Arthur Van Reeth (van Reethje) (1870-1953) : v-392
Carolus Ludovicus Maria Van Reeth (Charel) (1871-1948) : v-392
Gustaaf Bernard Emiel Van Reeth (1842-1923) : v-949
Lucien Van Reeth (1897-?) : v-392

Maurits Vermeulen : v-392

Verrept
Lode Verrept : v-392

Verschoren
Van Roy

Frans Verschoren (1874-1951) : v-392

L. Van Roy : v-392

Verschueren
Van Seebroeck

Willy Verschueren : v-392

Louis Van Seebroeck : v-747

Verspreet
Van Straeten

Janette Verspreet : v-665

Willy Van Straeten : v-392

Verstrepen
Van Tendeloo
R. Van Tendeloo : v-392

Vandemoortele
Jongeheren Vandemoortele : v-392

Verbaet
Frans Verbaet : v-392

Verbeeck
Charles Louis Verbeeck : v-892
Francis Verbeeck : v-747

Verbraeken
Jos Verbraeken : v-392

Verbruggen
Edmond Verbruggen (±1923-?) : v-392
Frans Verbruggen : v-747
Juliaan Verbruggen : v-639
Julienne Verbruggen : v-638, v-639, v-640, v-641, v-642
Lodewijk Verbruggen : v-392
Paul Antoon Verbruggen (1891-1966) : v-392

Vercammen
Guillielmus Vercammen : v-747

Vercruysse
Georges Vercruysse (1910-1986) : v-392

Vercruysse-Ghesquire
Wed. Vercruysse-Ghesquire : v-392

Verdonck
Marcel Verdonck : v-392

Verelst-Pandelaers
Café-restaurant Alfons Verelst-Pandelaers : v-392
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Alexander Franciscus Leopoldus Verstrepen (1855-1934) : v-863, v-941,
v-956, v-964, v-968, v-978, v-981
Augustinus Carolus Verstrepen (1853-1940) : v-768, v-804, v-854, v-986
Carolus Emilius Verstrepen (1851-1924) : v-743, v-751, v-752, v-753, v754, v-755, v-756, v-757, v-758, v-759, v-760, v-761, v-763, v-764, v-765,
v-766, v-767, v-768, v-769, v-770, v-771, v-772, v-773, v-774, v-775, v776, v-777, v-778, v-779, v-781, v-804, v-806, v-818, v-837, v-839, v-841,
v-843, v-844, v-845, v-846, v-847, v-848, v-849, v-850, v-851, v-852, v853, v-854, v-855, v-856, v-857, v-858, v-859, v-860, v-861, v-862, v-863,
v-864, v-865, v-866, v-867, v-868, v-872, v-876, v-880, v-892, v-900, v944, v-949, v-951, v-952, v-959, v-961, v-962, v-971, v-973, v-974, v-975,
v-982, v-984, v-997, v-1000
Franciscus Leopoldus Josephus Verstrepen (1859-1932) : v-945, v-966
Joannes Eugenius Gregorius Verstrepen (1847-1924) : v-768, v-804, v854, v-858, v-965, v-977, v-989, v-991, v-997
Ludovicus Verstrepen (1861-1941) : v-749, v-966, v-988
Michaël Carolus Verstrepen (1815-1884) : v-957, v-963
Petrus Joannes Ernestus Verstrepen (1849-?) : v-748, v-767, v-768, v854, v-858, v-958, v-960, v-969, v-972, v-974, v-976, v-980

Verstrepen-Maes
Verstrepen-Maes : v-747, v-762, v-782

Vervarcke
Ward Vervarcke (1897-1958) : v-392

Vinck
Isidoor Vinck : v-392
Pierre Jean Vinck (1887-?) : v-694

Vleminckx
Guillielmus Vleminckx : v-747

Vrijens
G. Vrijens : v-392

Wachters
Louis Wachters (1905-1996) : v-392
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Weduwe Jos. De Boeck
Kolenhandel Weduwe Jos. De Boeck : v-392

Wigy
Frans Wigy (1911-1989) : v-392

Wijckmans
François Wijckmans : v-747

Willems
Eugenie Willems (1903-1983) : v-392
J. Willems : v-392
Julien Willems : v-392

Register van plaatsen
Boom (Provincie Antwerpen)
v-626

Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
v-583

Rumst (Provincie Antwerpen)
v-911

Willocx
A. Willocx : v-392

Wils
Jos Wils (1908-1989) : v-392

Zielens
Karel Zielens : v-392

Zonder achternaam
Genootschap H. Franciscus-Xaverius : v-815
Genootschap H. Vincentius a Paulo : v-814
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Register van organisaties

Register van gebouwen

de "Boerinnenbond" (culturele verenigingen te Leuven)

Boom - Tuyaertsstraat 21 Gemeentelijk museum

v-285, v-286

v-403

de "Katholieke Harmonie De Rupelzonen" (muziekverenigingen
te Boom)
v-946

de "Kunst-en Kulturele Kring Rupelgouw"( Rugo) (culturele
verenigingen te Boom)
v-389, v-391, v-392

de "Toneelkring Rupelgalm" (culturele verenigingen te Boom)
v-431, v-432

het "Koninklijk Atheneum" (scholen te Boom)
v-430

het "Pensionaat Laurent Mannekens" (scholen te Boom)
v-430

het "Sint-Gregoriuskoor" (muziekverenigingen te Boom)
v-429
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Register van trefwoorden
A12 (trefwoord)
v-720

Actiecomité (trefwoord)
v-720

Advertentie (trefwoord)
v-715

Affiche (trefwoord)
v-405, v-406

Albatros (trefwoord)
v-433

ALR (trefwoord)
v-720

Antwerpsestraat (trefwoord)
v-639

Archeologie (trefwoord)
v-425

Atheneum (trefwoord)
v-430

Ayamonte (trefwoord)
v-638

BC 3 Bollekens (trefwoord)
v-705

Boom Big Band (trefwoord)
v-726

Boulevardbrug (trefwoord)
v-450

Brug (trefwoord)
v-450

Carnaval (trefwoord)
v-710, v-715

Concert (trefwoord)
v-429

de Steenschuit (trefwoord)
v-711

drukkerij (trefwoord)
v-712, v-713

Drukkerij Olbrechts (trefwoord)
v-712, v-713

fanfare (trefwoord)
v-801, v-802

Feestpaleis (trefwoord)
v-715

Film (trefwoord)
v-379, v-718, v-723

Gas (trefwoord)
v-556

Gemeentelijk park (trefwoord)
v-588, v-923

Gemeenteraad (trefwoord)
v-394, v-395, v-396, v-397, v-398, v-399, v-400, v-401, v-611, v-612, v613, v-614
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Gentse Barge (trefwoord)
v-711

Germinal (trefwoord)
v-715

Geschiedenis Boom (trefwoord)
v-393

Grote Markt (trefwoord)
v-426, v-434, v-435, v-436, v-437, v-438, v-439, v-440, v-441, v-442, v443, v-444, v-445, v-446, v-447, v-448, v-449, v-450, v-556, v-557, v-559,
v-560, v-561, v-562, v-585, v-654

Heilig-Hart parochie (trefwoord)
v-639

Iever en Volharding (trefwoord)
v-801, v-802

Jaarmarkt (trefwoord)
v-405, v-406, v-418, v-722

kaart (trefwoord)
v-409, v-427, v-428

Kapel (trefwoord)
v-558

Katholieke Filmliga Boom (trefwoord)
v-379

kermis (trefwoord)
v-725

Klokken (trefwoord)
v-561

Mannekens (trefwoord)
v-430

map (trefwoord)
v-409

Meetboek (trefwoord)
v-427

Moto club (trefwoord)
v-723

Muziekfestival (trefwoord)
v-714, v-726

Muziekschool (trefwoord)
v-712, v-713

Noeveren (trefwoord)
v-725, v-801, v-802

Olympische Spelen (trefwoord)
v-616

Onze-Lieve-Vrouw Presentatie (trefwoord)
v-639

Onze-Lieve-Vrouw&Sint-Rochuskerk (trefwoord)
v-426, v-434, v-435, v-436, v-437, v-438, v-439, v-440, v-441, v-442, v443, v-444, v-445, v-446, v-447, v-448, v-449, v-450, v-556, v-557, v-559,
v-560, v-561, v-562, v-585, v-639, v-654

Oorkonde (trefwoord)
v-433

Orgel (trefwoord)
v-559

Park (trefwoord)
v-588, v-923
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Pensionaat (trefwoord)

Winterhulp (trefwoord)

v-430

v-382, v-733

Plaza (trefwoord)

Zaal Lux (trefwoord)

v-429, v-431, v-432

v-718, v-723

Reis (trefwoord)
v-710, v-721, v-724

Rode Kruis (trefwoord)
v-718

RUGO (trefwoord)
v-372, v-374, v-375, v-376, v-377, v-389, v-391, v-392, v-733

Rupelgalm (trefwoord)
v-431, v-432

Rupelstreek (trefwoord)
v-836

Scheepswerf (trefwoord)
v-711

school (trefwoord)
v-430, v-712, v-713

Schorre (trefwoord)
v-716, v-717

Schorre Klassiek (trefwoord)
v-716, v-717

Sint-Jan-Baptist Godsgasthuis (trefwoord)
v-558

sport (trefwoord)
v-616

tentoonstelling (trefwoord)
v-425, v-733

Tewaterlating (trefwoord)
v-711

The Fondy Riverside Bullet band (trefwoord)
v-714

Toneelstuk (trefwoord)
v-431, v-432

Touring Club (trefwoord)
v-718, v-723

Tuinwijk (trefwoord)
v-639

Turnkringen (trefwoord)
v-616

Uitstap (trefwoord)
v-710, v-721, v-724

Verenigingen (trefwoord)
v-723

Verlichting (trefwoord)
v-556

Wereldoorlog I (trefwoord)
v-404, v-616, v-656, v-657, v-662

Wereldoorlog II (trefwoord)
v-381, v-382, v-383, v-734

Wielerwedstrijd (trefwoord)
v-405, v-406
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Register van voorlopige inventarisnummers
Omdat er nog voorlopige inventarisnummers worden gebruikt,
worden hier alle archiefstukken getoond met het
hoofdstuknummer in de inventaris en de archiefdoos en het
eventuele dossier waarin het is opgeslagen.

inv.nr.

hoofdstuk

doos

v-284
v-285
v-286
v-303
v-369
v-370
v-371
v-372
v-374
v-375
v-376
v-377
v-378
v-379
v-380
v-381
v-382
v-383
v-384
v-385
v-386
v-387
v-389
v-391
v-392
v-393
v-394
v-395
v-396
v-397
v-398
v-399
v-400
v-401
v-402
v-403
v-404
v-405
v-406
v-407
v-408
v-409
v-410
v-413
v-414
v-415
v-416
v-417
v-418
v-419
v-420
v-421
v-422
v-423
v-424
v-425
v-426
v-427
v-428
v-429
v-430
v-431
v-432
v-433
v-434
v-435
v-436

3.5.1.
3.5.2.
3.5.2.
13.1.2.
7.1.1.
7.1.
7.1.1.
13.2.1.
13.2.2.
13.2.3.
13.2.4.
13.2.5.
13.2.6.
5.2.
8.3.1.
8.3.1.
8.3.1.
8.3.1.
8.3.1.
8.3.1.
8.3.1.
8.3.1.
5.3.
5.3.
5.3.
7.1.
9.1.
9.1.
9.1.
9.1.
9.1.
9.1.
9.1.
9.1.
13.3.
4.1.1.
8.2.1.
10.1.
10.1.
7.1.
7.1.
20.1.
20.1.
17.3.1.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
20.1.
10.
12.2.
20.1.
20.1.
20.1.
5.4.
18.1.
5.5.
5.5.
7.1.
20.1.
20.1.
20.1.

0251
0251
0251
0032
0065
0065
0065
0176
0176
0177
0177
0176
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0180
0182
0182
0182
0182
0182
0182
0182
0182
0184
0184
0184
0070
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0216
0227
0227
0227
0227
0227
0227
0189
0190
0192
0195
0188
0188
0188
0188
0188
0188
0188
0188
0188
0226
0226
0226
0226
0193
0193
0226
0226
0226
0226
0226
0201
0201
0202

dossier

= dossier
v-380
v-380
v-380
v-380
= dossier
v-385
v-385

v-437
v-438
v-439
v-440
v-441
v-442
v-443
v-444
v-445
v-446
v-447
v-448
v-449
v-450
v-451
v-452
v-453
v-454
v-455
v-456
v-457
v-458
v-459
v-460
v-461
v-462
v-463
v-464
v-465
v-466
v-467
v-468
v-469
v-470
v-471
v-472
v-473
v-474
v-475
v-476
v-477
v-478
v-479
v-480
v-481
v-482
v-483
v-484
v-485
v-486
v-487
v-488
v-489
v-490
v-491
v-492
v-493
v-494
v-495
v-496
v-497
v-498
v-499
v-500
v-501
v-502
v-503
v-504
v-505
v-506
v-507
v-508
v-509
v-510
v-511

20.1.
20.1.
20.1.
13.1.2.
13.1.2.
20.1.
20.1.
20.1.
20.1.
20.1.
5.9.
13.3.
18.1.
24.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.

0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0204
0204
0204
0204
0204
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0207
0207
0208
0208
0208
0209
0209
0209
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0211
0211
0211
0211
0211
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v-512
v-513
v-514
v-515
v-516
v-517
v-518
v-519
v-520
v-521
v-522
v-523
v-524
v-525
v-526
v-527
v-528
v-529
v-530
v-531
v-532
v-533
v-534
v-535
v-536
v-537
v-538
v-539
v-540
v-541
v-542
v-543
v-544
v-545
v-546
v-547
v-548
v-549
v-550
v-551
v-552
v-553
v-554
v-555
v-556
v-557
v-558
v-559
v-560
v-561
v-562
v-563
v-564
v-565
v-566
v-567
v-568
v-569
v-570
v-571
v-572
v-573
v-574
v-575
v-576
v-577
v-578
v-579
v-580
v-581
v-582
v-583
v-584
v-585
v-586

13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.2.
13.1.2.
22.1.
13.1.2.
13.1.2.
13.1.2.
13.1.2.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
13.1.1.
4.2.
20.
18.1.
20.1.
4.3.
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0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0203
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0212
0213
0213
0213
0213
0213

v-587
v-588
v-589
v-590
v-591
v-592
v-593
v-594
v-595
v-596
v-597
v-598
v-599
v-600
v-601
v-602
v-603
v-604
v-605
v-606
v-607
v-608
v-609
v-610
v-611
v-612
v-613
v-614
v-615
v-616
v-617
v-618
v-619
v-620
v-621
v-622
v-623
v-624
v-625
v-626
v-627
v-628
v-629
v-630
v-631
v-632
v-633
v-634
v-635
v-636
v-637
v-638
v-639
v-640
v-641
v-642
v-643
v-644
v-645
v-646
v-647
v-648
v-649
v-650
v-651
v-652
v-653
v-654
v-655
v-656
v-657
v-658
v-659
v-660
v-661

18.1.
20.1.
20.1.
20.1.
17.1.
17.1.
20.1.
20.1.
20.1.
20.1.
20.1.
20.1.
20.1.
20.1.
20.1.
20.1.
20.1.
20.1.
20.1.
20.1.
20.1.
20.1.
20.1.
20.1.
9.1.
9.1.
9.1.
9.1.
9.2.
5.6.
8.3.1.
8.3.1.
5.7.
5.7.
5.7.
5.7.
5.7.
5.7.
5.7.
5.7.
5.7.
5.7.
5.7.
5.7.
5.7.
5.7.
5.7.
5.7.
5.7.
5.7.
5.7.
13.1.
7.1.
1.2.1.
3.3.2.
16.
17.2.1.
17.2.1.
17.2.1.
17.2.1.
17.2.1.
17.2.1.
3.6.1.
3.6.1.
3.6.1.
3.6.1.
8.1.1.1.
20.1.
17.
8.2.1.
8.2.1.
8.2.
8.3.1.
3.4.1.
3.4.1.

0213
0213
0213
0213
0213
0213
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0216
0216
0216
0216
0216
0219
0182
0182
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0221
0222
0222
0222
0222
0222
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0224
0224
0224
0224
0225
0202
0202
0228
0228
0228
0228
0229
0229
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v-662
v-663
v-664
v-665
v-666
v-667
v-668
v-669
v-670
v-671
v-672
v-673
v-674
v-675
v-676
v-677
v-678
v-679
v-680
v-681
v-682
v-683
v-684
v-685
v-686
v-687
v-688
v-689
v-690
v-691
v-692
v-693
v-694
v-695
v-696
v-697
v-698
v-699
v-700
v-701
v-702
v-703
v-705
v-706
v-707
v-708
v-709
v-710
v-711
v-712
v-713
v-714
v-715
v-716
v-717
v-718
v-719
v-720
v-721
v-722
v-723
v-724
v-725
v-726
v-727
v-728
v-729
v-730
v-731
v-732
v-733
v-734
v-735
v-738
v-739

8.2.1.
5.6.
16.
10.2.
6.
5.8.
7.
7.1.
11.1.
11.1.
11.1.
11.1.
11.1.
11.1.
11.1.
11.1.
11.1.
11.1.
11.1.
11.1.
11.1.
11.1.
11.1.
11.1.
11.1.
11.1.
11.1.
11.1.
11.1.
11.1.
11.1.
11.1.
8.1.1.2.
8.3.
8.2.1.
3.4.1.
3.4.1.
3.4.1.
3.4.1.
3.4.1.
20.1.
5.3.
5.10.
19.
19.
17.4.1.
1.3.1.
5.11.
17.4.2.
18.1.1.
18.1.1.
10.
3.4.1.
10.
10.
15.
20.1.
21.
5.11.
10.
15.
5.11.
10.
5.12.
17.5.1.
17.5.1.
17.5.1.
17.5.1.
17.5.1.
17.5.1.
5.3.
8.3.1.
11.1.
17.1.1.1.2
14.1.
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0228
0230
0230
0230
0220
0220
0220
0231
0231
0231
0231
0231
0231
0231
0231
0231
0231
0231
0231
0231
0231
0231
0231
0231
0231
0231
0231
0231
0231
0231
0231
0231
0230
0230
0230
0229
0229
0229
0229
0229
0227
0183
0220
0247
0247
0251
0251
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0226
0227
0226
0226
0188
0226
0226
0226
0226
0256
0256
0256
0256
0256
0256
0184
0182
0231
0257
0257

= dossier

v-740
v-741
v-742
v-743
v-744
v-745
v-746
v-747
v-748
v-749
v-750
v-751
v-752
v-753
v-754
v-755
v-756
v-757
v-758
v-759
v-760
v-761
v-762
v-763
v-764
v-765
v-766
v-767
v-768
v-769
v-770
v-771
v-772
v-773
v-774
v-775
v-776
v-777
v-778
v-779
v-780
v-781
v-782
v-783
v-784
v-785
v-786
v-787
v-788
v-789
v-790
v-791
v-792
v-793
v-794
v-795
v-796
v-797
v-798
v-799
v-800
v-801
v-802
v-803
v-804
v-805
v-806
v-807
v-808
v-809
v-810
v-811
v-812
v-813
v-814

17.1.1.5.
17.1.3.1.
17.1.1.5.
14.2.
14.2.
17.1.1.1.
17.1.
17.1.1.2.
17.1.1.1.2
17.1.1.1.2
14.2.
17.1.1.3.
17.1.1.1.
17.1.1.1.
17.1.1.1.
17.1.1.1.1
17.1.1.1.1
17.1.1.1.1
17.1.1.1.1
17.1.1.1.1
17.1.1.4.
17.1.1.1.1
17.1.1.4.
17.1.1.4.
17.1.1.1.1
17.1.1.1.
17.1.1.1.
17.1.1.1.1
17.1.1.1.1
17.1.1.4.
17.1.1.1.
17.1.1.1.1
17.1.1.1.1
17.1.1.1.1
17.1.1.4.
17.1.1.1.1
17.1.1.1.1
17.1.1.1.1
17.1.1.1.
17.1.1.1.1
17.1.1.1.
17.1.1.4.
17.1.1.4.
17.1.1.1.
17.1.1.4.
17.1.1.3.
17.1.1.3.
17.1.1.2.
17.1.1.3.
17.1.1.5.
17.1.1.4.
17.1.1.3.
17.1.1.3.
17.1.1.5.
17.1.1.5.
17.1.1.5.
17.1.1.5.
22.1.
17.1.1.4.
17.1.1.4.
17.1.1.5.
14.2.
17.1.1.
17.1.1.5.
17.1.1.1.1
17.1.1.4.
17.1.1.1.1
17.1.1.1.
14.3.1.
17.1.2.1.
17.1.2.1.
17.1.2.1.
17.1.2.1.
17.1.1.1.
17.1.1.1.

0257
0258
0258
0258
0258
0258
0258
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0259
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0260
0260
0260
0260
0262
0262
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v-815
v-816
v-817
v-818
v-819
v-820
v-821
v-822
v-823
v-824
v-825
v-826
v-827
v-828
v-829
v-830
v-831
v-832
v-833
v-834
v-835
v-836
v-837
v-838
v-839
v-840
v-841
v-842
v-843
v-844
v-845
v-846
v-847
v-848
v-849
v-850
v-851
v-852
v-853
v-854
v-855
v-856
v-857
v-858
v-859
v-860
v-861
v-862
v-863
v-864
v-865
v-866
v-867
v-868
v-869
v-870
v-871
v-872
v-873
v-874
v-875
v-876
v-877
v-878
v-879
v-880
v-881
v-882
v-883
v-884
v-885
v-886
v-887
v-888
v-889

17.1.1.1.
17.1.1.1.
14.2.
14.2.
17.1.1.4.
17.1.2.1.
17.1.2.1.
17.1.2.1.
17.1.2.1.
17.1.2.1.
17.1.2.1.
17.1.2.1.
17.1.2.1.
17.1.2.1.
17.1.2.1.
17.1.2.1.
17.1.2.1.
17.1.2.1.
17.1.2.1.
17.1.2.1.
17.1.2.1.
7.2.1.
17.1.1.1.
17.1.1.1.1
17.1.1.1.1
17.1.1.1.
17.1.1.4.
17.1.1.4.
17.1.1.1.1
17.1.1.1.1
17.1.1.1.1
17.1.1.1.
17.1.1.1.1
17.1.1.1.1
17.1.1.1.1
17.1.1.1.1
17.1.1.1.1
17.1.1.1.1
17.1.1.1.1
17.1.1.1.1
17.1.1.1.1
17.1.1.1.1
17.1.1.4.
17.1.1.1.1
17.1.1.1.1
17.1.1.1.1
17.1.1.1.1
17.1.1.1.
17.1.1.1.
17.1.1.1.1
17.1.1.1.1
17.1.1.1.
17.1.1.1.
17.1.1.1.1
17.1.1.1.
17.1.1.5.
17.1.1.5.
17.1.1.1.1
17.1.1.4.
17.1.1.2.
17.1.1.4.
17.1.1.1.1
17.1.1.1.1
17.1.1.4.
17.1.1.4.
17.1.1.4.
17.1.1.4.
17.1.1.2.
17.1.1.1.
17.1.1.
17.1.1.5.
17.1.1.5.
17.1.1.
14.2.
17.1.1.4.
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0262
0262
0262
0262
0262
0260
0260
0260
0260
0260
0260
0260
0260
0260
0260
0260
0260
0260
0260
0260
0260
0261
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262

v-890
v-891
v-892
v-893
v-894
v-895
v-896
v-897
v-898
v-899
v-900
v-901
v-902
v-903
v-904
v-905
v-906
v-907
v-908
v-909
v-910
v-911
v-912
v-913
v-914
v-915
v-916
v-917
v-918
v-919
v-920
v-921
v-922
v-923
v-924
v-925
v-926
v-927
v-928
v-929
v-930
v-931
v-932
v-933
v-934
v-935
v-936
v-937
v-938
v-939
v-940
v-941
v-942
v-943
v-944
v-945
v-946
v-947
v-948
v-949
v-950
v-951
v-952
v-953
v-954
v-955
v-956
v-957
v-958
v-959
v-960
v-961
v-962
v-963
v-964

17.1.1.
17.1.1.4.
14.2.
17.1.1.1.
17.1.1.
17.1.1.
17.1.1.4.
17.1.1.4.
17.1.1.5.
17.1.1.3.
17.1.1.5.
17.1.1.1.1
17.1.1.5.
17.1.1.
17.1.1.
17.1.1.1.
14.1.
17.1.1.
17.1.1.1.
17.1.1.5.
17.1.4.
20.
4.1.2.
17.4.2.
17.1.4.
17.1.5.
17.1.1.3.
17.1.1.5.
17.1.1.5.
17.1.1.5.
17.1.1.5.
17.1.1.5.
17.1.1.5.
20.1.
17.1.1.5.
17.1.1.5.
17.1.1.5.
17.1.1.5.
17.1.1.5.
17.1.1.5.
17.1.1.5.
17.1.1.5.
17.1.1.5.
17.1.1.5.
17.1.1.5.
17.1.1.5.
17.1.1.5.
17.1.1.5.
17.1.1.5.
17.1.1.5.
17.1.1.5.
17.1.1.
17.1.1.4.
17.1.1.
17.1.1.1.
17.1.1.1.2
17.1.1.1.
17.1.1.3.
9.2.
23.1.
9.2.
23.1.
24.1.1.
24.1.1.
9.2.
17.1.1.4.
17.1.1.1.2
17.1.1.1.2
17.1.1.1.2
17.1.1.1.2
17.1.1.1.2
17.1.1.1.2
17.1.1.1.2
17.1.1.1.2
17.1.1.1.2

0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0262
0263
0263
0263
0263
0263
0265
0265
0264
0264
0264
0264
0264
0213
0264
0264
0264
0264
0264
0264
0264
0264
0264
0264
0264
0264
0264
0264
0264
0264
0264
0264
0265
0264
0264
0264
0264
0264
0264
0264
0264
0264
0264
0264
0265
0265
0265
0265
0265
0265
0265
0265
0265
0265
0265
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v-965
v-966
v-967
v-968
v-969
v-970
v-971
v-972
v-973
v-974
v-975
v-976
v-977
v-978
v-979
v-980
v-981
v-982
v-983
v-984
v-985
v-986
v-987
v-988
v-989
v-990
v-991
v-992
v-993
v-994
v-995
v-996
v-997
v-998
v-999
v-1000

17.1.1.1.2
17.1.1.1.2
17.1.1.4.
17.1.1.1.2
17.1.1.1.2
14.1.
17.1.1.1.2
17.1.1.1.2
17.1.1.1.2
17.1.1.1.2
17.1.1.1.2
17.1.1.1.2
17.1.1.1.2
17.1.1.1.2
17.1.1.
17.1.1.1.2
17.1.1.1.2
17.1.1.1.2
18.1.
17.1.1.1.2
17.1.1.1.2
17.1.1.1.2
17.1.1.1.2
17.1.1.1.2
17.1.1.1.1
17.1.1.1.
17.1.1.1.
14.3.2.
14.1.
14.1.
25.1.
17.1.1.1.
17.1.1.1.
9.2.
9.2.
9.1.
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0265
0257
0266
0267
0267
0267
0267
0267
0267
0267
0267
0267
0267
0267
0267
0267
0267
0267
0267
0267
0267
0267
0267
0267
0267
0267
0267
0267
0267
0267
0267
0267
0267
0267
0267
0267
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