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Onderaan kan u nu ook kiezen om recht
streeks (zie rechts 'direct naar') naar een be
paalde bladzijde te gaan. U vindt onderaan 
rechts ook een w erkbalkje m et een aantal 
handige tools waarbij u het beeld kan laten 
bewegen, roteren en dergelijke -  hierbij een 
paar voorbeelden (het handje en de derde 
knop van rechts).
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Het is even wennen maar na een paar maal 
gebruik lukt het wel. Uiteraard is het soms 
even zoeken naar de juiste akte, maar op de 
microfilms in het Rijksarchief zelf is het ook 
soms wat zoeken en komt er heel wat 'draai- 
werk' aan te pas w anneer men pech heeft 
dat het gezochte item zich helemaal achter
aan op de film bevindt.

Veel succes! En vergeet niet dat een echte 
genealoog zich niet beperkt tot opzoekingen 
in parochieregisters en burgerlijke stand maar 
ook naar het archief trekt om zijn fam iliege
schiedenis te docum enteren m et heel wat 
gegevens die in tal van archieven kunnen te
ruggevonden worden!

Jan Vanderhaeghe en Jan Geypen 
Documentatie- en studiecentrum voor 

fam iliegeschiedenis, Merksem

In 2011 ontving het Documentatie- en stu
d iecentrum  voor fam ilieg esch ied en is  te  
Merksem een omvangrijke gift van Eugène 
de Lelys. Eugène was nauw  betrokken bij 
Fam iliekunde V laanderen . Hij was onder 
meer bestuurslid bij Familiekunde Brussel en 
lid van de Raad van Bestuur van Familiekunde 
Vlaanderen.
Als (voormalig) legercommandant leunde zijn 
historische interesse dicht aan bij zijn beroep: 
hij specialiseerde zich in Napoleon en diens 
soldaten. Op zaterdag 25 oktober 1980 hield 
hij in het Koninklijk Legermuseum een eerste 
voordracht over "Onze voorouders in de legers 
van Napoleon". Vanaf dan was hij een veel 
gevraagd spreker in binnen- en buitenland. 
Eugène pende het re ilen  en ze ilen  van 
Napoleons soldaten ook neer in talloze arti
kels. Zijn boek Onze voorouders in de legers 
van Napoleon. Nota's ter verduidelijking van 
enkele Franse m ilita ire  en adm inistratieve  
term en uit de 18e en 19e eeuw  werd w e 
gens groot succes zelfs herdrukt.
Z ijn  n a la te n s c h a p  aan  F a m ilie k u n d e  
Vlaanderen is dan ook indrukwekkend: maar 
liefst 40.000  soldatenfiches en 5 strekken
de m eter bijhorende docum entatie vonden 
hun onderkom en in het Docum entatie- en 
studiecentrum voor fam iliegeschiedenis te 
Merksem.
De gehele inhoud van het Fonds de Lelys, ook 
wel gekend als het Fonds Napoleon, werd 
in tw ee fasen ontsloten. Tijdens een eerste 
fase werden alle soldatenfiches gescand en 
geïndexeerd door Patrick Cleiren, Gerard en 
Thelma Verhuist.
In een tw e e d e  fase w erd  de b ijhorende  
docum entatie  ontsloten. Dit titan en w erk  
werd voorbereid door Emmy Julliams, Maria 
Roosem eyers en Jan V anderhaeghe. Het 
kwam echter in een stroomversnelling toen 
centrummedewerker Luc Claus er zijn tanden 
in zette. Hij schoonde, klasseerde en inventa
riseerde de volledige documentatie.
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Centrummedewerker Luc Claus

Het resultaat oogt dan ook indrukwekkend: 
40 docum entatiem appen boordevol (soms 
originele) soldatenbrieven, dienstweigeraars, 
deserteurs, St.-Helena-gemedailleerden, ro- 
sière-huwelijken, regimentshistorieken, mili
taire verslaggeving enzovoort. Nagenoeg alle 
gegevens hebben betrekking op de periode 
1799-1815. Tot slot plaatste Luc een index op 
deze docum entatie m et m aar liefst 12.500  
persoonsnamen.

De index en de so ld aten fiches  zijn vrij 
raadpleegbaar via de com puters van het 
Documentatie- en studiecentrum voor fam i
liegeschiedenis te Merksem. De andere do
cumentatie is beschikbaar op aanvraag in de 
leeszaal.

Oproep voor hulp bij ontsluiting van Série 
R (étrangers) in de Franse archieven
Ons FV-lid Arnold Preneel wees ons op een 
bijzondere genealogische bron uit Frankrijk, 
met name de Reeks R (Série R). De Série R in 
de departementale archieven slaat normaliter 
op de 'Affaires militaires' (1800 -1940), maar 
deze reeks bevat ook veel bronnen over oor- 
logsvluchtelingen en vreemdelingen (étran
gers) die in Frankrijk terecht kwamen.
Een inventaris van documenten in verband  
m et im m igranten in Frankrijk werd gepu
bliceerd door P.-J. DERAINNE en P. VEGLIA, 
Les étrangers en France. Guide des sources 
d'archives publiques e t privées XIXe-XXe siè
cles. Génériques - Direction des Archives de 
France, Parijs, 1999.
Dit naslagwerk bevat verwijzingen naar do
cum enten die betrekking hebben op niet- 
Fransen die tussen 1800 en 1962 in Frankrijk 
verbleven. Deze gegevens worden bewaard 
in de 96 openbare Franse departementale ar
chieven, in regionale openbare organisaties 
of in erfgoedinstellingen zoals bibliotheken 
en musea. Ook stukken uit private archieven 
die verband houden m et immigratie, hulpin
stanties of vluchtelingenorganisaties werden  
mee opgenomen.
A. Preneel is begonnen m et het opm aken  
van een overzicht van de bronnen in ver
band m et Belgische vreemdelingen uit deze 
Série R. Hij heeft hiervoor reeds een aantal 
Franse departem entale archieven bezocht, 
en voorziet nog een aantal archiefbezoe- 
ken. Mochten er nog andere personen zijn 
die graag meehelpen met het opmaken van 
overzichten uit de Serie R, dan is alle hulp 
hierbij welkom  ! U kan zich aanm elden via 
redactievlaamsestam@skynet.be.

Voorbeeld van een brief uit het Fonds Napoleon
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