
Faure, Hendrik Carel William. - Civiel-ingenieur; direc-
teur v. d. N.V. Laboremus te Antwerpen. - Geb. op 28
Juli 1882 te Kortrijk als zoon van Nederland.sche ouders,
nl. William Frederik Alewijn Faure, predikant te Kortrijk,
en Marguérite Cornélie Veeren - Geh. m. Cornélia Maria v.d.

Heuvel, geb. te
Antwerpen.
Kinderen u i t
zijn eerste hu-
wel i jk : Hendrik
Erik Everard,
geb. .10 Dec.
1906, landbouw-
exploitant in
Canada, en Ma-
ria Joanne Loui
se, geb. 29 Juni
'08; uit het twee-
de huwel i jk :
Marguérite Cor-
nélie, geb. op 18
Aug.'2!5; Lillian
Marianne Joy,
21 Febr. 1928;
Henri Charles
William, geb.
l!) Juli 1929, en
Antoine Alex-
andre, geboren
17 Juni 1931. -
F. genoot zijn



opleiding a. h. Aténéum te Brussel en studeerde van 1901
tot 1906 a. d. Universiteit te Gent, waar hij bekend was
als voorvechter v. d. Vlaamsche beweging. F. vertrok in
1906 naar Italië, waar hij voor een Belgische groep tot
1922 spoorwegen bouwde. In dat jaar keerde hij naar
Nederland terug, voor het uitvoeren van waterwerken in
dienst van de fa. den Breejen v. d. Bout. Hij richtte in
1924 de N.V. Laboremus te Antwerpen, op; deze onder-
neming voerde o.a. een groot deel van het Albertkanaal
uit. Voor den aanleg van dit kanaalgedeelte moesten meer
dan 10 millioen m3 grond worden verzet, terwijl voor de
kunstwerken ruim 400.000 m3 beton moest worden ver-
werkt. — F. publiceerde artikelen i. h. t i jdschrift der
Vlaamsche Ingenieurs-Vereen, en het Polytechnisch
Weekblad. - Hij was voorz. v. d. Vlaamsche Ingenieurs
Vereeniging afd. Antwerpen en eere-voorz. v. d. Ant-
werpsche Kunstkring van Oud-Strijders, welke muzikale
soirée's geeft van oude muziek. F., zelf, liefhebber van
Oud-Vlaamsche en Oud-Nederlandsche muziek, is voorz.
v. d. Ring, die oude muziek uitgeeft, opgediept uit musea
en bibliotheken. - Hij is ridder i. d. Italiaansche en de
Belgische Kroonorde — In verband met zijn werkzaam-
heden bezocht hij Noord- en Zuid-Afrika, in het bijzonder
Marokko, Tunis, de Kaap en Transvaal, alsmede de lan-
den van Europa. — Hij vertoeft thans op het kasteel Can-
tecroy te Mortsel bij Antwerpen, een oud slot uit de 15de
eeuw, een van do merkwaardigste historische gebouwen
in de omgeving van Antwerpen.


