actief laken

hun vader, hun overgrootvader, etc.
Anderen maken liever een kwartierstaat waarbij je bv. van jezelf vertrekt,
maar telkens op zoek gaat naar beide
ouders van die persoon. Ikzelf heb
ervoor gekozen om zo breed mogelijk
te zoeken. Dat betekent dat ik nu
bijvoorbeeld veel in geschiedenisboeken lees om de context waarin
mensen leefden te begrijpen. Gek
eigenlijk dat me dat nu zo boeit, want
vroeger op school was geschiedenis
niet bepaald m’n meest geliefde vak
… Zo zie je maar!
Genealogie wordt soms geassocieerd
met een wat oudere generatie. Klopt
die reputatie?
Het klopt wellicht dat flink wat van de
mensen die aan stamboomonderzoek
doen gepensioneerd zijn. Dat lijkt ook
erg logisch aangezien je voor opzoekingswerk in archieven overdag flink

Ooit al iemand
ontmoet met het
stamboomvirus?
Wij wel! Op één
van die zeldzame
mooie zomeravonden hadden we afspraak met Lakenaar Patrick Vanhoucke in
Café Nekkersdal. Als secretaris van de Brusselse
afdeling van de Vlaamse
Vereniging voor Familiekunde (VVF) was hij de
geknipte persoon om ons
wegwijs te maken in de
genealogie. De vereniging
houdt sinds kort immers
haar maandelijkse vergaderingen in Nekkersdal.
Hoe geraak je geboeid door stamboomonderzoek?
Ik ben er persoonlijk eerder toevallig
ingerold. Mijn grootmoeder is begin
vorig jaar verhuisd naar een rusthuis.
Naar aanleiding daarvan hebben we
met de familie haar vroegere huis
moeten ontruimen. Meestal belanden
bij zo’n gebeurtenissen jammer
genoeg heel wat familiedocumenten
als oude brieven, foto’s etc. in de
papiermand.
Niet zo bij jullie?
Nee, ik was al snel geïntrigeerd door
die familiedocumenten en heb ervoor
gezorgd dat alles bewaard gebleven
is. Je ziet bijvoorbeeld die fotoalbums en dan word je nieuwsgierig
naar je familiegeschiedenis: wie
waren die mensen, wat voor werk
deden ze, waarmee waren ze bezig,
wat hebben ze meegemaakt, … Kort
nadat m’n grootmoeder is verhuisd
ben ik dan ook m’n eigen stamboomonderzoek gestart en ben ik lid
geworden van VVF.
Wat doet VVF eigenlijk precies ?
De vereniging promoot genealogie in
Vlaanderen en Brussel en ondersteunt mensen die ermee bezig zijn.
De vereniging heeft 3 grote documentatiecentra en heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de
Rijksarchieven op zaterdag open zijn.
VVF-Brussel is één van de 6 provinciale afdelingen van VVF.
Hoe ben je als bestuurslid bij VVFBrussel verzeild geraakt?
Op de nieuwjaarsreceptie van
Nekkersdal heb ik één van de bestuursleden van VVF-Brussel ontmoet. Hij wist dat ik lid was van VVF.
En van het één komt het ander. Zij
waren op zoek naar verjonging en
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Stamboomvirus
treft Lakenaars…
vernieuwing van hun bestuur. Het
idee om aan te sluiten sprak me
meteen aan en ondertussen ben ik er
secretaris. Wist je dat Lakenaars
trouwens slechts 4% uitmaken van
onze leden in het Brussels gewest?
Hopelijk worden dat er meer nu we
onze "uitvalsbasis" van Elsene naar
Nekkersdal hebben verplaatst!
Hoe begin je aan zo’n stamboomonderzoek?
Ik ben eerst gaan praten met m’n
vader, de foto’s en documenten uit
m’n grootmoeders huis in de hand.
Hij kon me flink op weg helpen. Op
basis van die gegevens trek je dan op
onderzoek: archieven van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister,
bidprentjes, rouwbrieven, foto’s.
Alles kan helpen! Je kan daarin zover
gaan als je wil, al bots je soms wel
eens tegen wettelijke beperkingen
aan. De archieven van het bevolkingsregister en de Burgerlijke stand
mag je in België bijvoorbeeld pas
raadplegen als ze ouder zijn dan dan
100 jaar. Uitzonderingen om toch
recentere gegevens in te kijken moet
je via de rechter aanvragen. Het is
dus niet altijd zo eenvoudig.
Hoe ver gaat stamboomonderzoek?
Sommige mensen beperken zich tot
wat wij een stamreeks noemen: ze
maken dan een stamboom van alle
mannen in rechte lijn en gaan daarin
zover mogelijk terug in de tijd: zijzelf,

wat vrije tijd moet hebben. En dat
archiefwerk is nodig wil je het toch
een beetje wetenschappelijk en correct aanpakken. Want voor je’t weet
gebeuren er fouten! Ikzelf heb om de
drie weken op woensdag een vrije
dag en het is dan dat ik mijn opzoekingswerk in de Brusselse archieven
doe. Vaak is dat opzoekingswerk voor
andere mensen die me contacteren.
De geschiedenis van m’n eigen familie speelt zich immers voor het grootste deel af in West-Vlaanderen. De
Brusselse archieven helpen mij persoonlijk dus alvast niet veel verder.
Zijn jongere mensen toch welkom bij
jullie?
Uiteraard, héél graag zelfs! Met het
nieuwe bestuur van de Brusselse
afdeling van VVF hopen we ook flink
wat twintigers en dertigers aan te
trekken omdat we ervan overtuigd
zijn dat ook zij vaak een sterke interesse hebben in hun familiegeschiedenis. Om onze activiteiten voor
te stellen zullen we dan ook, in
samenwerking met Laca, deelnemen
aan Krik Krak op 17 september in
Nekkersdal. Op 19 november plannen
we onze najaarsactiviteit onder de
titel "Mijn voorouders in de oorlog:
bronnen voor familiekunde". Ook
hiermee willen we een breed publiek
aanspreken. Meer info op onze website www.vvf-brussel.be, op het telefoonnummer 02 428 38 13 of in de
volgende Nekker!

U wil graag eens een genealoog in
het echt zien? Of u hebt zin om na te
gaan of u bestand bent tegen het
stamboomvirus? Ga dan zeker even
langs op de stand van VVF-Brussel
op Krik Krak in Nekkersdal! Misschien wordt ook u er wel door
gebeten!
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Naast je opzoekingswerk zorgt ook
je beroepsleven ervoor dat je vaak
letterlijk met je neus tussen de
boeken loopt?
Dat klopt! Hoewel het er in het begin
van m’n carrière helemaal niet naar
uitzag. Ik ben immers in de immobiliënsector begonnen. Toch heb ik altijd geweten dat dat niet de sector
was waarin ik wilde blijven werken. In
’97 ben ik dan ook lessen beginnen
volgen aan de bibliotheekschool. Pas
in 2003 heb ik echter de tijd gevonden om m’n scriptie af te werken,
nadat ik ontslag had genomen bij het
kantoor waar ik werkte. Tijdens m’n
bibliotheekstudies had ik een stage
gedaan bij de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek (HOB) en dat beviel
me zo dat ik er in 2004 ben beginnen
werken. Nu ben ik er verantwoordelijk voor de bibliotheektechnologie. Een van de projecten waarmee
we nu mee bezig zijn is het opzetten
van BruNO (Brussels Netwerk Openbare Bibliotheken). Gebruikers van de
Brusselse openbare bibliotheken
zullen daar hopelijk binnenkort de
vruchten van kunnen plukken via een
gemeenschappelijke internetcatalogus en een gemeenschappelijke
lenerskaart!
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Griep
Wie niet geprikt is, is gezien!
Wie laat zich best vaccineren?
- 65-plussers
- mensen met een hart-of longziekte, diabetici,
mensen met een verminderde weerstand
door langdurige ziekte of door medische
behandeling
Wanneer vaccineren?
Van half oktober tot half november. De vaccinatie moet elke herfst worden herhaald.
Het griepvaccin, praat erover met uw huisarts
of apotheker.
Het Brussels Gezondheidsoverleg is een
netwerk van organisaties die zich engageren
om samen te werken aan gezondheidsbevordering ,
CONTACT

tel. 02 548 05 80
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