ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS
EEN GOEDE RAAD
De meer ervaren genealoog weet dat men de tafels van de parochieregisters
en registers van de burgerlijke stand niet voor 100 procent mag betrouwen.
We geven in dit korte artikel hiervan een voorbeeld…
Antoine Joseph Ghislain JAMART werd geboren te Sint-Jans-Molenbeek of
Molenbeek-Saint-Jean op 28 april 1839, als zoon van Adrien Joseph JAMART en
Catherine BRIGODE. Hij zou volgens mijn gevonden gegevens moeten gehuwd
zijn in Sint-Jans-Molenbeek rond het jaar 1868.
Dus nemen we microfiche nr. 4 die de 10-jarige tafels van het arrondissement
Brussel bevat. Onder de microfilm nr. 626711 staan de huwelijken voor Sint-JansMolenbeek van 1861 tot 1870 vermeld. Ik vond mijn Antoine JAMART hierin niet
terug (al te dikwijls ervaar ik op het Rijksarchief dat velen het hierbij laten. Niet te
vinden zegt men).
Wat nu gedaan? Voor alle zekerheid dan toch maar overstappen naar de akten
per jaartal. Voor 1868 is dit de microfilm nr. 739493, met de geboorten, huwelijken
en overlijdens van 1868 en 1869. Vermits er normaal gezien op het einde van ieder
jaar ook tafels vermeld staan, keek ik deze eerst na. Weeral geen Antoine JAMART
te vinden.
Koppig als ik ben besloot ik dan toch maar (een tijdrovende taak) akte per akte na te kijken. En wat bleek: Antoine JAMART is wel degelijk in Sint-Jans-Molenbeek
gehuwd op 7 november 1868 met Marie Zélie GENIN, ° Melin 20 november 1841,
dochter van Louis Joseph GENIN, tailleur de pierre (steenhouwer), 58 jaar, en
Marie Thérèse COLLEE, + Melin 11 november 1840.
Wat bleek na verder speuren in deze huwelijken: de familienamen beginnende
met de letter H I J K voor 1868 in Sint-Jans-Molenbeek staan NIET in de tafels.
Een goede raad: betrouw niet blindelings op de tafels, pluis steeds terdege
uw bronnen uit.
René Maurice Jammart
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