u i t het

Stadsarchief
iKengetallen

Het gebruik van het Stadsarchief nam i n 1995 wederom
toe. Aantallen bezoekers en
bezoeken bereikten zelfs een
recordhoogte.
In de nevenstaande statistiek
zijn tevens gegevens over het
raadplegen van de geautomatiseerde Burgerlijke Stand
opgenomen. De klappers op
de Burgerlijke Stand over de
periode 1811-1932 zijn in
1991 ingevoerd in de computer. Dit was een samenwerkingsprojekt met de Stadsbibliotheek. Deze gegevens zijn
op beide lokaties in te zien.
Aan de n u volgende kengetallen moet men overigens geen
absolute betekenis hechten.
Het aantal mondelinge inlichtingen en het aantal malen
dat uit het Stadsarchief geciteerd wordt i n boeken en
andere publikaties is bijvoorbeeld niet bekend. De cijfers
zeggen niets over de intensiteit van het gebruik en over
de gebruikswaarde van de bij
ons aangetroffen informatie.
iGenealogische dag 1996
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Op zaterdag 21 september
1996 organiseren het Rijksarchief in Noord-Brabant en de
Stichting Brabants Heem
voor de tweede keer in de
Citadel een dag voor iedereen
die op zoek is naar gegevens
over voorouders van Brabant-

se afkomst. Op de genealogische markt kunt u kennis
maken met tal van Noordbrabantse organisaties en verenigingen die actief zijn op
het gebied van stamboomen familieonderzoek. Er zijn
dit jaar veel nieuwe standhouders. Sommige komen
met boeken en tijdschriften,
andere met complete kaartenbakken of computerbestanden. Het Rijksarchief demonstreert het verbeterde LIAS,
de nieuwe computertoegang
op indexen, klappers en
archieven.
Parallel aan de genealogische
markt is er een grote ruilbeurs van bidprentjes, rouwadvertenties en rouwkaarten.
De hele dag worden er lezingen gehouden rond het thema 'militaire voorouders'
en genealogie. Het Rijksarchief presenteert op deze dag
zijn nieuwe onderzoekgids
over defensiearchieven
betreffende Noord-Brabant.

De Regiopolitie BrabantNoordoost laat u kennismaken met een systeem o m
compositiefoto's van verdachten te maken. De signalementen van u w voorouders
kunnen ook gebruikt worden.
Neem deze informatie mee of
zoek die bij ons op i n de
Huwelijksbijlagen.
Toegang tot deze markt die
veel te bieden heeft, kost fl.
9,- per persoon. Bij vooruitbetaling kunt u gebruik
maken van het gereduceerde
tarief van fl. 7.50 per persoon.
Het juiste bedrag kunt u n u al
overmaken naar giro nr. 10 76
790 van het Rijksarchief i n
Noord-Brabant onder vermelding van Genealogische Dag,
naam en adres en het aantal
toegangsbewijzen.
Ton Kappelhof
hoofd archieven i

