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Standpunt van Familiekunde Vlaanderen
inzake het wetsontwerp over
de toekenning van de familienaam in België en
over de beperkte raadpleging van genealogische bronnen
Familiekunde Vlaanderen werd door de Kamercommissie gevraagd om begin januari 2014 een
advies uit te brengen omtrent dit nieuwe wetsontwerp. In dit advies hebben we gepleit voor de vrije
keuze van de familienaam van de vader OF de moeder. Op die wijze respecteren we het
gelijkheidsbeginsel. De meeste familiekundigen zoeken al hun voorouders op, zowel langs vadersen moederszijde. Het merendeel van hen vindt het dan ook zeer jammer dat ze de moederlijke
afstamming niet altijd even ver kunnen terugvinden in de bronnen, omdat de naamgeving tot nog
toe in vaderlijke lijn verliep. Familiekunde Vlaanderen pleit voor één familienaam per individu,
hetzij deze van de vader, hetzij van de moeder.
Omtrent de invoering van de dubbele familienaam hebben we twijfels, omdat dit breekt met een
traditie (zonder daarover een waardeoordeel te vellen), omdat het familiale, praktische en
administratieve moeilijkheden met zich kan meebrengen en omdat er onvoldoende maatschappelijk
draagvlak voor bestaat. Desalniettemin hebben we in ons advies aan de Kamercommissie duidelijk
gesteld dat wanneer er toch gekozen wordt voor de invoering van de dubbele familienaam, deze er
wél kan voor zorgen dat zeldzame of met uitsterven bedreigde familienamen kunnen blijven
voortbestaan. Dit is iets wat in Nederland reeds langer gebruikelijk is. Wanneer men toch opteert
om de dubbele familienaam prioriteit te geven, zou de keuze voor tien combinatiemogelijkheden
vanaf de volgende generaties drastisch beperkt (liefst afgeschaft) kunnen worden. Familiekunde
Vlaanderen vindt het wel positief dat de ouders vrij kunnen kiezen tussen één enkele of een dubbele
familienaam.
Deze nieuwe familienaamwetgeving maakt genealogisch onderzoek in de toekomst inderdaad
moeilijker, maar niet onmogelijk. Nu reeds is een familienaam niet meer het enige
identificatiemiddel. Daarvoor dient bijvoorbeeld het rijksregisternummer. Vermoedelijk komt daar
ook nog het individueel DNA-profiel bij, zodat we voor genealogisch onderzoek in een niet zo verre
toekomst niet meer afhankelijk zijn van de familienaam van een individu. Toch knipt een volledig
vrije familienaamkeuze onherroepelijk de historische band door van een individu met een bepaalde
familie.
Een ander pijnpunt voor vele familiekundigen en heemkundigen, zijn de beperkingen van de
privacywetgeving, waarbij de aktes van de burgerlijke stand gedurende 100 jaar (en de
bevolkingsregisters zelfs voor 120 jaar!) niet consulteerbaar zijn voor genealogisch of heemkundig
onderzoek. Deze verregaande beperking van de raadpleegbaarheid van deze genealogische bronnen
zet een belangrijk en vaak genegeerd mensenrecht onder toenemende druk, namelijk het "recht op
afstamming", dit wil zeggen het recht om je afstamming te kennen. We dringen er bijgevolg sterk
op aan dat de overheid zeer terughoudend zou optreden bij het vastleggen van zeer lange
termijnbeperkingen voor het raadplegen openbare documenten. Hierbij wordt immers radicaal
ingegaan tegen een steeds meer voortschrijdende toegankelijkheid en openbaarheid van
genealogische bronnen in andere Europese landen. Dat leidt ertoe dat genealogisch onderzoek in
België sterk bemoeilijkt wordt ten opzichte van onze buurlanden. Op dat vlak zou een uniforme
Europese regelgeving misschien soelaas kunnen bieden.
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OPZOEKINGEN VIA DE NIEUWE WEBSITE GENVER
Andre Van Steenbergen

De laatste tijd worden als maar meer genealogische bronnen zoals Burgerlijke Stand en ook
Parochieregisters gepubliceerd op diverse websites, niet alleen in ons land maar ook in onze
buurlanden, dit door allerlei genealogische verenigingen.
Ook het Rijksarchief bleef niet achterwege.
Het aanvankelijk enthousiasme hierover werd echter, alleszins niet bij mij alleen maar naar ik hoor
in genealogische kringen, ook bij vele anderen tamelijk vlug getemperd door enkele storende zaken:
- Het is niet eenvoudig de gezochte akte te vinden: giswerk in de grote massa
- Onmogelijk om op eenvoudige wijze een afdruk der akte te bekomen, als dit überhaupt al
mogelijk zou zijn.
Ook doen hardnekkige geruchten de ronde dat de toegang weldra betalend zou worden.
Mormonenarchief
Naar het archief gaan om de aan sleet onderhevige rollen van de “Mormonen” op te vragen en daar
te draaien aan het rolletje is heden ten dage grotendeels achterhaald.
Dit laatste heeft De Kerk van de Heiligen der Laatste Dagen ( Mormonen) inmiddels ook begrepen
en door middel van haar genealogische tak Familysearch, hebben zij niet alleen in België maar ook
in Nederland, Duitsland en Frankrijk het initiatief genomen om deze filmrollen te digitaliseren en
deze geleidelijk aan op diverse websites te plaatsen onder de algemene naam “GenVer”, gevolgd
door de landcode.
Sinds aanvang 2013 werden op de Belgische site “genver.be”geleidelijk aan diverse filmrollen
toegankelijk gemaakt voor iedereen.
Dit heeft diverse voordelen:
- Op de filmrollen staan de jaarlijkse alfabetische registers van geboorten, huwelijken en
overlijdens
- Men vermeldt per rol hoeveel akten ( beelden img, telkens 2 bladzijden per beeld) alsmede
het gemiddeld aantal akten per jaar, wat het opzoekwerk sterk vergemakkelijkt.
- Ook huwelijksbijlagen en bevolkingsregisters, in zo verre voorradig, kunnen geraadpleegd
worden.
- Eenvoudig op te slaan en af te drukken.
Hoe ga je te werk?
Om de structuur en de werkwijze aanschouwelijk te kunnen maken, in bijlage twee
schermafdrukken:
- De startpagina ( genver.be )
- De voorbeeldgemeente Beerse
Op de eerste bijlage op de startpagina zijn elf Belgische regio’s vermeld, onderaan kan U via
“Nederland” rechtstreeks naar de Nederlandse site.
Rechts daarnaast vindt U diverse rubrieken ter informatie en helemaal rechts boven de datum van
de laatste bijwerking. Raadpleeg deze datum elke keer om te zien of er wijzigingen zijn.
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Bij aanklikken van de gewenste regio komt U in een volgend scherm met links al de
gemeenten en de deelgemeenten van deze regio en krijgt U meteen een overzicht van welke aktes
er betreffende die gemeente zijn en tevens het aantal aktes.
Doorklikken op deze laatste gegevens brengt U in het scherm afgebeeld op de tweede bijlage.
In ons geval brengt ons dat via Home> Antwerpen> Beerse naar het arrondissement Turnhout en de
vermelding: deelgemeenten en dorpen: Vlimmeren.
Daaronder de aanwezige akten en de periode waarop deze betrekking hebben.
Onderaan ziet U een lijst met het nummer van de filmrol en een detail van de inhoud:
Aard en tijdstip der akten, aantal img= foto’s van de akten, telkens één beeld met twee bladzijden in
het register, met tevens de vermelding van het aantal beelden op de filmrol.
Dit laatste vereenvoudigt in hoge mate het zoeken naar de alfabetische tafels per jaar, waarna het
eenvoudig is om de akte zelf te lokaliseren.
Verder geldt hier dezelfde werkwijze als destijds bij het draaien van de filmrol op het beeldtoestel,
maar het opslaan van de afbeelding gebeurt door het uitsnijden van de akte die U wenst vast te
leggen, deze op te slaan en eenvoudig af te drukken.
U hebt wel een ( gratis ) beeldprogramma nodig, dat indien nodig via de Microsoft site kan
gedownload worden.
Veel succes bij Uw opzoekingen
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SOLDATEN UIT DE EERSTE WERELDOORLOG
Maria De Bie

Petrus Franciscus BRIJS
Geboren te Retie op 1 juli 1893
Ouders:

Petrus BRIJS
Theresia Dymphna LENAERTS

Ongehuwd
Broers:
Carolus geboren teArendonk op 16/02/1895
Petrus Josephus geboren te Arendonk op 22/04/1899
Joannes geboren te Arendonk op 28/10/1900.

6

Beroep: Werkman
Woonplaats: Arendonk,
Zijn moeder, weduwe Brijs, woont in 1920 op het Schotelven 18 te Arendonk.
Andere persoonlijke gegevens:
Overleden/gesneuveld te: Zuidschote, Steenstraete, op 25 maart 1916
Begrafenisgegevens:
Eerste maal begraven op het divisiekerkhof te Reninge in graf 145.
Daarna werd hij begraven op de Belgisch Militaire Begraafplaats te West-Vleteren
Grafnummer: 0616 bis

Militaire geschiedenis:
Stamnummer: 106/73998
Datum indiensttreding: 21 september 1914 op het instructiecentrum van de 2e legerdivisie.
Graad: soldaat 2e klas milicien 1914
Regiment/ Eenheid: 6e linie, zijn doodsprentje vermeldt dat hij kanonnier was.
Verloop militaire loopbaan:
Op 21 september 1914 wordt hij ingelijfd als milicien bij de 2e legerdivisie.
Op maandag 21 september 1914 vertrekt Pieter Frans met de tram van 6.30 u vanuit Arendonk
naar Turnhout en vandaar verder, hij wordt ingelijfd als milicien met militienummer 73989, in het
instructie centrum van de 2e legerdivisie. Het garnizoen is gelegerd te Antwerpen, maar de
opleiding zal gezien de oorlogsomstandigheden elders gebeurd zijn.
Op 17 februari 1915 wordt Pieter Frans Brijs onderverdeeld bij het 6e linieregiment 1e bataljon 4e
compagnie. De loopgravenoorlog is dan volop bezig.
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Op 25 maart 1916 sneuvelt hij te Steenstraete tijdens de “heilige wacht van de 6e linie”.

Landschap van de frontlinie in 1916

In 1915 bezet het 6e linieregiment de sector Loo en in 1916 de sector Steenstraat.
Het is maart 1916, een nieuwe lente breekt aan daar aan de IJzer. Op 11 maart 1916 vallen er zelfs
nog dikke sneeuwvlokken. (Bron: “We zullen ze krijgen”).
Op 25 maart 1916 is de compagnie van Pieter Frans Brijs aanwezig in de loopgraven van de sector
Steenstraat (Zuidschote)
Het is daar dat Pieter Frans Brijs sneuvelt, hij is dan 22 jaar.

Onderscheidingen en medailles:
Orde van Leopold II
Oorlogskruis
Overwinningsmedaille
Herinneringsmedaille
1 Frontstreep voor 1 jaar, 2 maanden en 2 dagen frontdienst (12 mei 1921)
Overlijdensakte:
Zijn overlijden wordt ingeschreven in het register van overlijdens der Burgerlijken Stand van
Arendonk op 20 februari 1925 onder nummer 17.
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Gedachtenisprentje van Petrus Frans Brijs.
Op deze foto draagt Petrus Frans Brijs waarschijnlijk een Engels vest, dit is te zien aan de
platliggende kraag zonder kraagspiegels. Het is een artillerievest. Aangezien hij in 1916 sneuvelde
is dit dus wellicht een Engels uniform.
In het begin van de oorlog was het Belgisch leger helemaal niet voorzien op zoveel uniformen. In
de eerste winter werd er van overal, o.a bij de Britse legers, uniformen bijeengeraapt
Graf op het Kerkhof van West-Vleteren
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Genealogische gegevens P.Franciscus Brijs
Vic Bertels
1. Petrus Franciscus Brijs, geboren te Retie op 1 juli 1893, gesneuveld te Zuidschote op
25 maart 1916
2. Petrus Brijs, ° Retie op 3 mei 1861, † Arendonk op 15 februari 1909
X Retie op 30 augustus 1888 met
3. Theresia Dymphna Lenaerts, ° Retie op 15 mei 1868, † na 1909
----------------------4. Ludovicus Brijs, ° Retie op 13 december 1831, † 15 november 1897
X Retie op 6 juni 1856 met
5..Maria Coleta Slegers, ° Retie op 23 september 1831, † te Retie op 9 april 1891
6. Josephus Lenaerts, ° Retie op 16 februari 1827, † Retie op 21 januari 1887
X Arendonk op 21 juni 1862 met
7. Maria Verdonck, ° Arendonk op 27 maart 1833, † Retie na 1900
------------------------8. Claudius Franciscus Brijs, ° Dessel op 19 november 1797 † Retie 4 april 1863
X Retie op 17 april 1828 met
9. Carolina Adriaensen, ° Retie 19 november 1805, † Retie 5 mei 1834
10. Dionisius Slegers, ° Hapert 13 september 1799 † Retie 30 mei 1875
X te Retie 25 januari 1827 met
11. Anna Catharina Mariën ° Retie 3 november 1803 (11 brum J XII), † Retie 3 september
1883
12. Petrus Lenaerts ° Dessel 8 februari 1795 † Retie 5 januari 1853
X Retie 1 december 1822 met
13. Maria Elisabeth Steemans, ° Retie 10 februari 1797 † 7 oktober 1875
14. Wilhelmus Verdonck, ° Arendonk 8 maart 1803, † Arendonk 15 januari 1857
X Arendonk 15 april 1826 met
15. Petronella Huybrechts, ° Arendonk 31 januari 1803, † Arendonk 18 maart 1846
16. Claudius Franciscus Brijs
X
17. Anna Theresia Winock
--------------------------18 Joannes Martinus Adriaenssen,° Retie 20 mei 1769, † Retie 16 mei 1823
X Retie 14 oktober 1794 met
19 Maria Elisabeth de Lauwer, ° Retie 15 januari 1772, + Retie 24 april 1843
20 Andreas Slegers °Dessel 26 maart 1766 † Retie 12 oktober 1831
21 Henrina van Kouwenberg † Hapert 18 september 1804
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22 Henricus Marien,° Retie 15 maart 1770
X Retie 13 januari 1800
23 Aldegundis Lemmens, ° Retie 20 mei 1777, † Retie 7 april 1808
24 Martinus Lenaerts ° Dessel 13 november 1750, † Dessel 8 april 1813
X Dessel 20 juli 1784 met
25 Dirckx Anna Catharina, ° Mol Postel, † Dessel 11 april 1817
26 Franciscus Steenmans, ° Lichtaart
X Retie 12 februari 1781 met
27 Anna Catharina Damen ° Retie 10 mei 1756
28 Joannes Verdonk, ° Arendonk 12 november 1764, † Arendonk 29 januari 1824
X Arendonk 15 januari 1787 met
29 Maria Elisabeth Maes, ° Arendonk 9 september 1765, † Arendonk 26 oktober 1805
30 Joannes Huijbrechts, ° Arendonk 20 januari 1766, † Arendonk 12 januari 1821
X Arendonk 9 juli 1787 met
31 Elisabeth Huijgaerts, ° Turnhout rond 1765, † Arendonk 18 februari 1820

HET NUT VAN PRIEMGETALLEN IN DE GENEALOGIE
Theo Peeters
Communicatie met wiskundige controle
In onze moderne tijden worden massa’s gegevens aan elkaar doorgegeven en verwerkt. Voor het
doorgeven en verwerken van die gegevens maken we gebruik van computers en ook het internet.
Een tikfout of een storing in het systeem kan leiden tot andere resultaten dan men wenst en daarom
is het controleren van de ingebrachte en verwerkte gegevens van het grootste belang. Wanneer men
getallen wil doorgeven zal men gebruik maken van een controle getal. Om dat controlegetal te
berekenen maakt men gebruik van priemgetallen. Uit onze schooltijd kennen we nog de definitie:
oneven getal dat alleen deelbaar is door zichzelf en door 1. De meest gebruikte priemgetallen in dit
opzicht zijn 7 en 97. Het zijn de grootste priemgetallen kleiner dan 10 en 100. Hoe gaat men
tewerk? Het te controleren getal zal men delen door het gekozen priemgetal en men verkrijgt dan
een quotiënt met cijfers na de komma. Het gehele gedeelte van dat quotiënt zal men
vermenigvuldigen met het priemgetal en het resultaat zal men aftrekken van het te controleren getal.
Het verschil is het controlegetal dat men plakt aan het te controleren getal.
Enkele voorbeelden
a) het doktersbriefje
De dokter schrijft op het “getuigschrift voor verstrekte hulp” welke verstrekkingen hij heeft gedaan.
Hij doet dit aan de hand van een nomenclatuur nummer. Een raadpleging bij een bijgeschoolde
huisarts is 101076. (de code voor de raadpleging is 10107 en het controlegetal is 6). De berekening
is dus als volgt: 10107 / 7 = 1443,85714285. Wanneer we nu het gehele getal 1443
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vermenigvuldigen met 7 krijgen we: 1443 x 7 = 10101. Het verschil tussen 10107 en 10101 is 6 en
dus het laatste getal van het te controleren getal. Computers kunnen deze bewerking vliegensvlug
uitvoeren en controleren. De bediende bij het ziekenfonds die de gegevens manueel moet inbrengen
kan dus geen foute nummers inbrengen.
b) Uw bankrekeningnummer
Het iban rekeningnummer van FV-regio Kempen ziet er als volgt uit: BE37 8802 1795 7128.
BE37 is een recent bijgevoegd herkenningsnummer van een Belgische bank die rekeningen heeft
die beginnen met 880. Het vroegere rekeningnummer was 880 2179571 28
880 was herkenningsnummer van de bank en ook het soort rekening binnen de bank
2179571 was het eigenlijke rekeningnummer
28 is het controlegetal.
De computer die het rekeningnummer zal controleren gaat als volgt te werk:8802179571 / 97 =
90744119,2886.
90744119 x 97 = 8802179543
8802179571 – 8802179543 = 28
c) een BTW nummer of een ondernemingsnummer
Voor een controle van dit soort nummers doe je net hetzelfde als bij een bankrekeningnummer met
dit verschil dat het controlegetal gelijk is aan 97 min de rest die verkregen werd door het te
controleren getal te verminderen met de vermenigvuldiging door 97 zoals hoger beschreven.
Gebruik voor Genealogie
1) het rijksregisternummer
Begin van de jaren 1970 werd het systeem geïntroduceerd. Het getal is als volgt opgebouwd:
jj-mm-dd xxx cc waarbij de letters als volgt dienen gelezen:
jj :twee laatste cijfers van het geboortejaar
mm: de maand van geboorte (van 01  12)
dd: de dag van geboorte
xxx: een volgnummer van drie cijfers gegeven in volgorde van inschrijving in het rijksregister met
de opmerking dat de jongens een onpaar nummer krijgen en de meisjes een paar nummer. (De
jongens krijgen dus achtereenvolgens het nummer 001, 003,005 enz. terwijl de meisjes het nummer
002, 004, 006 enz. krijgen) Aan de hand van deze wetenschap kan je dus zien of het om een jongen
of een meisje gaat.
cc: het controlegetal na de bewerkingen met priemgetal 97.
De rijksregisternummers werden gegeven aan alle personen die leefden op het ogenblik dat de
gemeente waar een persoon woonde instapte in het systeem van het rijksregister. In de regio
Kempen waren er pilootprojecten waarbij Poppel fungeerde als kleine gemeente en Turnhout als
centrumstad. Personen uit Poppel of Turnhout en geboren voor 1970 hebben dus een klein
volgnummer. Men gaat er van uit dat er dagelijks minder dan 500 jongens en minder dan 500
meisjes worden geboren. Iemand die bv. geboren is op 05 juni 1890 en die leefde in 1975 had een
rijksregisternummer beginnende met 900605… .En kind geboren op 05 juni 1990 kan dus hetzelfde
rijksregisternummer hebben. Een jaar voordat iemand 100 jaar zal worden zal het rijksregister
automatisch een * voor zijn rijksregisternummer plaatsen zodat geen vergissing mogelijk is met de
nieuwe boreling met hetzelfde nummer.
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Om opzoekingen in de burgerlijke stand en andere databanken te vergemakkelijken kan de
genealoog dus best het rijksregisternummer vermelden op de persoonsfichen.
Er zijn natuurlijk nog tal van voorbeelden te geven van het gebruik van priemgetallen in ons
dagelijkse leven. Ieder boek dat in de handel te koop is heeft een ISBN-nummer (International
Standard of BookNumbers). Omzeggens alle producten die we kopen in de supermarkt hebben een
codenummer. Dikwijls is dat codenummer nog eens vermeld in de vorm van een streepjescode,
waardoor het inlezen automatisch kan gebeuren. De breedte van het streepje komt overeen met een
arabisch cijfer dat wij gewoon zijn van te lezen. Telkens is in zo een getal een controlecijfer
verborgen.
Al de tekens die je in een document schrijft hebben een ascii-code, m.a.w. een digitale code. Door
bijvoorbeeld na 50 tekens een controlegetal in te sleutelen kan ook een geschreven tekst voorzien
worden van een controle. In de voorbeelden beperkte ik het gebruik tot 7 en 97 als priemgetal, maar
er zijn natuurlijk nog vele duizenden andere priemgetallen. Op geregelde basis verschijnt in het
nieuws het bericht dat men weer een nieuw priemgetal heeft ontdekt.
Dagelijks maken we, zonder het te beseffen, gebruik van priemgetallen. Voor genealogen is het van
belang het rijksregisternummer te noteren zodat latere opsporingen makkelijker worden.
© theopeeters1@telenet.be

CURSUS OUD SCHRIFT VOOR BEGINNERS
Na het succes van vorig jaar heeft het bestuur van FV Regio Kempen beslist om ook dit jaar
een cursus paleografie voor beginners in te richten.
De cursus is bedoeld voor beginners die problemen hebben om originele akten te ontcijferen.
De lessenreeks bestaat uit 6 lessen, telkens op dinsdag avond.
Lesgever is Leo Van Herwegen. Hij is reeds jaren bezig met het ontcijferen van het Renesse
archief en heeft ook vorig jaar als lesgever gefungeerd.
De lessen zullen stap voor stap terug gaan in de tijd, dwz dat we aanvangen met documenten
uit de 19de eeuw en zo geleidelijk aan de verschillende schijfwijzen leren wennen tot 15e en
16e eeuw.
Het is de bedoeling dat de cursisten, na de eerste twee lessen, teksten krijgen die dan op eigen
kracht moeten ontcijferd worden. De volgende lessen zijn in de vorm van workshops waar de
eventuele moeilijkheden of vragen opgelost worden.
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Praktische gegevens:
DATA : dinsdagen 15 – 22 – 29 april 2014
6- 13 – 20 mei 2014
AANVANGSUUR:

19u30

PLAATS: vergaderlokaal 1ste verdieping Kasteel de Renesse, Lierselei, Oostmalle
PRIJS : 15 euro te storten op rekening BE37 8802 1795 7128 van FV Regio Kempen vzw
INSCHRIJVEN: via email bij Andre Van Steenbergen – avsteenb@telenet.be

MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS
Jaarvergadering:
Op 25 januari hield FV Regio Kempen
vzw haar jaarlijkse algemene
vergadering in een lokaal van het CC
De Warande te Turnhout. De volledige
bestuursploeg en een aantal dames van
bestuursleden waren aanwezig. Na het
afwerken van de dagorde brachten we
een bezoek aan het Meduceum van Dr.
Paul Janssen, in de gebouwen van het
Sint Victor instituut.

Bestuur FV Regio Vlaanderen: vlnr Fran Renaerts, ondervoorzitter,
Theo Peeters, secretaris, Marc Van den Cloot, voorzitter,
Victor Bertels, penningmeester- uitertst rechts Andre Sannen

Een gedreven gids gaf ons een uitvoerige beschrijving van toestellen en gebruiksvoorwerpen die in
de ziekenhuizen werden gebruikt in de beginperiode dat Dr. Janssen actief was. De tentoonstelling
is voor een groot deel gewijd aan het levenswerk van Dokter Paul Janssen, pionneer op heel wat
gebieden van de farmaceutica. Via Richter naar Janssen Pharmaceutica en Johnson & Johnson heeft
Dr. Paul Janssen een wereldvermaardheid verworven op gebied van pijnstillers en andere
geneesmiddelen. Een weinig bekende overzichtstentoonstelling die de moeite waard is om te
bezoeken
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Dr .Paul Janssen

De Gids en zijn gehoor

Nieuws van het Rijksarchief
Het Rijksarchief start in 2014 met een vernieuwde formule voor de Nieuwsbrief. Voortaan
verschijnt deze Nieuwsbrief maandelijks met een beknopte en actuele inhoud.
De nieuwsbrief 28 van maart 2014 bevatte volgende onderwerpen:
 Regels raadpleging bevolkings- en vreemdelingenregisters gewijzigd
 Parochieregisters online: We zijn er bijna. Help ons de eindmeet te halen!
 Repertorium van de instellingen van het graafschap Namen: voordeeltarief
1. Regels raadpleging bevolkings- en vreemdelingenregisters gewijzigd:
De raadplegingsmodaliteiten van de bevolkingsregisters zijn bij KB van 5 januari 2014 op een
aantal essentiële punten gewijzigd, vanuit twee grote bekommernissen:
a) het belang van het onderzoek: het KB voorziet een ruimere raadplegingsmogelijkheid
voor opzoekingen van genealogische, historische en wetenschappelijke aard.
b) het belang van de duurzame bewaring van de informatie: het KB voorziet in de mogelijkheid
om de bevolkingsregisters te reproduceren met het ook op de duurzame bewaring van de informatie
2. Parochieregisters online: We zijn er bijna. Help ons de eindmeet te halen!
Het Rijksarchief heeft het afgelopen decennium met de hulp van vele steden, gemeenten en
parochies om en bij de26.500 parochieregisters beschreven, gescand en online gebracht. In 20132014 werd onze datababank verder uitgebreid met meer dan 800 parochieregisters, waarvan een
groot deel reeds gedigitaliseerd is en momenteel in de zoekrobot wordt geïntegreerd
We blijven streven aar een volledige ontsluiting van de parochieregisters voor het hele land.
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Wie herkent deze personen:
In de KG 4-2013 publiceerden wij een huwelijksfoto van Willy Carue.
Hierop kregen wij een reactie van Ildefons en Riet Tys uit Zoersel. Zij
hebben ons deze foto begin 2013 bezorgd. Dit was ons volledig ontgaan.
Zij hebben de foto uit het archief van hun oom Albert Aelbers. Albert
Aelbers was afkomstig uit Limburg, woonde in Brussel en is overleden en
begraven in Blankenberge. Niemand uit de familie kan de personen op de
bewuste foto herkennen en de naam Carue komt ook niet voor in de
stamboom van bovengenoemde personen.
Wij doen daarom nogmaals een oproep aan onze lezers, indien met de
bijkomende gegevens ergens een verwijzing zou kunnen gevonden worden
naar Willy Carue, graag een mailtje aan victor.bertels1@telenet.be
Schenkingen:
Tim Van Goethem Malle: bidprentjes en rouwbrieven
Jo Lommelen Mol: BS Olmen en Balen G_H_O en Tessenderlo-G 19e eeuw
Heemkring Mol: Molse Tijdingen
Guido Vertongen Retie: bidprentjes en rouwbrieven
Frans Cooymans: 500 rouwbrieven
HK Scilla Schilde: bidprentjes en rouwbrieven
Frank Geudens Turnhout: bidprentjes en rouwbrieven
Gerard Keysers: bidprentjes en rouwbrieven
Wij danken al deze schenkers van harte

AGENDA
April 2014
____________________________________________________________
2 april
Wat ?
Genealogische dag – Open bibliotheek
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Wanneer?
van 15u tot 22u
Wie?
FV-Regio Kempen
15 april

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus paleografie-oud schrift 1st les
Kasteel de Renesse, Lierselei 30 2980 Malle
19u30
FV-Regio Kempen

22 april

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus paleografie-oud schrift 2de les
Kasteel de Renesse, Lierselei 30 2980 Malle
19u30
FV-Regio Kempen
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29 april

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus paleografie-oud schrift 3de les
Kasteel de Renesse, Lierselei 30 2980 Malle
19u30
FV-Regio Kempen

Mei 2014
__________________________________________________________________
6 mei
Wat?
Cursus paleografie-oud schrift 4de les
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30 2980 Malle
Wanneer? 19u30
Wie?
FV-Regio Kempen
7 mei

Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogische dag – Open bibliotheek
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
van 15u tot 22u
FV-Regio Kempen

13 mei

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus paleografie-oud schrift 5de les
Kasteel de Renesse, Lierselei 30 2980 Malle
19u30
FV-Regio Kempen

20 mei

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus paleografie-oud schrift 6de les
Kasteel de Renesse, Lierselei 30 2980 Malle
19u30
FV-Regio Kempen

Juni 2014
__________________________________________________________________
4 juni
Wat ?
Genealogische dag – Open bibliotheek
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Wanneer?
van 15u tot 22u
Wie?
FV-Regio Kempen

Meer info bij:

Theo Peeters, Stwg op Zevendonk 38/1 2300 Turnhout
e-mail: theopeeters1@telenet.be
Op onze website: http://www.vvf-kempen.be
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Kruibekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren
Rijksarchief Brussel
Ruisbroekstraat 2-10, 1000 Brussel
Felix-Archief Antwerpen
Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen
Gemeentearchief Dessel
Gemeentehuis, 2480 Dessel
Gemeentearchief Duffel
Gemeentestraat 21, 2570 Duffel
Stadsarchief Geel
Werft 30, 2440 Geel
Stadsarchief Herentals
Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals
Stadsarchief Hoogstraten
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
Stadsarchief Lier
Kardinaal Mercierplein 6, 2500 Lier
Stadsarchief Mechelen
G. de Stassaertstraat, 2800 Mechelen
Gemeentearchief Mol
Molenhoekstraat 2, 2400 Mol
Stadsarchief Turnhout
Grote Markt 1, 2300 Turnhout
Archief abdij Bornem
Kloosterstraat 71 2880 Bornem
Archief abdij Postel
Abdijlaan 16, 2400 Mol-Postel
Archief Abdij Tongerlo
Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo
Archief Aartsbisdom Mechelen Varkensstraat 3, 2800 Mechelen
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