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Nieuwe wetgeving over de ontsluiting van 
de burgerlijke stand 
 

 
 
De versoepeling van de raadpleegbaarheid van de registers van de 
burgerlijke stand (wet van 21 december 2018) is een goede zaak 
voor het genealogisch onderzoek. De termijn van 100 jaar wordt 
teruggebracht naar 75 jaar (voor huwelijksakten) en 50 jaar (voor 
overlijdensakten). 
De voorbije maanden is er nogal wat commotie geweest over het 
uitblijven van een uitvoeringsbesluit in verband met (1) de 
afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand en (2) 
de raadpleging voor genealogische, historische of 
wetenschappelijke doeleinden. Maar ondertussen verscheen in het 
Belgisch Staatsblad van 31 maart 2021 het Koninklijk Besluit over 
deze nieuwe regeling. Vanaf 1 mei trad de volgende versoepeling 
in werking: 
Raadpleging van geboorte-/ huwelijks-/overlijdensakten van 
100/75/50 jaar en ouder: 

via de website van het Rijksarchief 
via de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar 
de akte is opgemaakt. 



 4

Raadpleging van geboorte-/ huwelijks-/overlijdensakten jonger dan 
100/ 75/50 jaar: aanvraag in te dienen bij de ambtenaar van de 
burgerlijke stand van de gemeente waar de akte is opgemaakt. 
 
Bron: Heemkunde West-Vlaanderen, Nieuwsbrief Sprokkels 2021 

nr. 61 
 
 
 
 

Walking Museum brengt Tijl Uilenspiegel 
in Damme tot leven 
 
Een wandeling maken en intussen genieten van kunst? Dat kan in 
Damme-centrum dankzij het Walking Museum. Op grote panelen 
op openbare plaatsen, kan je gratis en op elk moment, 
kennismaken met de legende van Tijl Uilenspiegel en de kunst en 
geschiedenis van Vlaanderen in de 16e eeuw. 
 
Het concept van het Walking Museum is nieuw in België en komt in 
deze tijden als geroepen. “Na een jaar waarin de cultuursector een 
tijdje heeft stil gelegen, zijn we blij een coronaveilig cultureel 
alternatief te lanceren”, zegt Stefanie De Regel van One Art 
Foundation, de culturele stichting die het initiatief neemt. “Met ons 
project willen we in de stad Damme het verhaal van Tijl 
Uilenspiegel tot leven brengen.” 
 
Met behulp van een smartphone of tablet kunnen bezoekers en 
wandelaars de Damse literaire held Tijl Uilenspiegel en andere 
16de eeuwse figuren tot leven zien komen in de schilderijen van 
Pieter Bruegel de Oude. “Mensen krijgen daarnaast tal van 
interessante (kunst)historische weetjes”, vult De Regel aan. 
 
De 10 schilderijen komen te staan op grote panelen in en rond het 
historisch stadscentrum. Drie panelen Nederlandse 
spreekwoorden, Dulle Griet en De strijd tussen carnaval en vasten 
zijn al geïnstalleerd.  Wanneer je een paneel tegenkomt, open je 
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gewoon de applicatie, richt je je smartphone op het paneel en 
geniet je van de verhalen die de personages op het schilderij je 
zullen vertellen. 
 
Het gloednieuwe project staat al een tijdje in de steigers en wordt 
geleid door de One Art Foundation in samenwerking met het 
Damse stedelijk Uilenspiegelmuseum. 
 

 
 
“Damme trekt volop de kaart van onthaasten”, zegt burgemeester 
Joachim Coens van Stad Damme. “Dat betekent ook duiken in het 
rijke erfgoed. Literair erfgoed rond Uilenspiegel inspireert ook 
vandaag nog. Damme geeft tijd om de spiegel van de samenleving 
en van jezelf voor te houden. Het Walking Museum is een mooie 
meerwaarde voor een bezoek aan onze stad.” 
 
De initiatiefnemers bieden de Walking Museum-applicatie als gratis 
download aan via de Play Store en de App Store. Wat Walking 
Museum speciaal maakt, is dat het niet louter een entertainende 
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culturele ervaring is maar veel meer. Augmented reality-technologie 
wordt steeds populairder in het onderwijs omwille van de 
toegevoegde waarde aan het leergebeuren. Het helpt o.a. jongeren 
om abstracte concepten te visualiseren en verbetert hun begrip van 
de verstrekte informatie. 
 
Dankzij een crowdfundingcampagne van Walking Museum kreeg 
het project steun uit verschillende hoeken met de hulp van tal van 
individuen, lokale bedrijven, vzw’s en horecazaken. 

De app van het Walking Museum staat in de App Store en Play 
Store. 
 
 
 

 

Tentoonstelling 
Luc Peire: Gravure in kleurvariatie 
Moderne sculpturen: Tapta - Josep María 
Subirachs - Martin Baeten 
Luc Peire in fotoportret 
 

 
 
Luc Peire speelt graag met kleurvariaties op een identiek lineair 
schema. Ook in zijn gravure-oeuvre past hij deze variatietechniek 
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toe. Hergebruik van de etsplaat biedt de perfecte mogelijkheid 
hiertoe. Samen tentoongesteld vormen de aan elkaar gelinkte 
gravures een unieke complementaire di- of triptiek. 
 
‘Confrontatie en dialoog’, zo kan men dit jaar de presentatie van de 
kunst in de Stichting Jenny & Luc Peire omschrijven. De 
minimalistische directheid en de vlakmatigheid van Tapta’s zwarte 
spatiale structuren contrasteren fel met de open lineair-geritmeerde 
abstracte constructies van Josep María Subirachs (Vertical) en 
Martin Baeten. Toch raken die werken elk voor zich de kunst van 
Luc Peire, naar geest en/of naar uitwerking. 
 
In het atelier en de bungalow wordt een selectie van portretfoto’s 
van Luc Peire getoond uit het archief van de kunstenaar. Onder de 
fotografen prijken namen als Reva Brooks, Herman Burssens, 
René Coopman, Harold Cousins, Gerald Dauphin, Nathalie 
Demeester, Michel Ducruet, Roland Essen, Garth Hall, Rony 
Heirman, Luc Hoenraet, Martin Holger, Jeniper, Anthony T. Kent, 
Virginia Leirens, Sylvie Léonard, Maywald, Jean Mil, André Morain, 
Wolfgang Osterheld, Paule Pia, Andreas Pohlmann, A. 
Vandeghinste, Paul Van den Abeele, F. Van Den Bremt, Adriaan 
Verwee, Eduardo Westerdahl. 
Kortom, portretfotokunst in al haar facetten. MP 
 
De tentoonstelling loopt van 3 juli tot 5 september 2021 in het 
Atelier Luc Peire. Stichting/Fondation Jenny & Luc Peire, De 
Judestraat 64 in Knokke-Dorp. 
 

 
Open: zaterdag – zondag van 11:00 – 18:00 u. 
Toegang door aankoop catalogus: € 8,00. 
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Luc Peire (Brugge, 7 juli 1916 - Parijs, 7 februari 1994) was een 
Belgische kunstschilder met internationale faam. Hij kreeg zijn 
opleiding aan de Kunstacademie in Brugge, het HISL in Gent en 
het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen. 
 
Zijn eerste werk stond onder de invloed van Constant Permeke en 
hiermee kon hij als deelgenoot worden beschouwd van de Brugse 
School. Niet voor lang echter. Na de Tweede Wereldoorlog 
evolueerde hij naar een expressionistische en constructief-
abstracte kunst, waarin het verticalisme domineerde. Van 1952 tot 
1955 verbleef hij in Belgisch-Congo. Bij zijn terugkeer was zijn 
expressie zuiver abstract geworden. In 1967 realiseerde hij 
Environnement I, in 1968 Environnement II (Ambiente Mexico 68) 
en in 1973 Environnement III (voor Auckland, Nieuw-Zeeland). 
 
Luc Peire kreeg verschillende prijzen, waaronder de Prijs Art Jeune 
(1942), de Godecharleprijs (1942), de Prijs van Rome (1947), de 
Grote Prijs van de stad Oostende en van de stad Knokke (1961), 
de Prijs Floreal Menton (1964), de Prijs Biënnale van Venetië 
(1968) en de Grote Prijs voor schone kunsten van de stad Brest 
(1979). 
 
Ter bevordering van het werk van Luc Peire werd de Vereniging 
Luc Peire vzw opgericht. Een zeer uitgebreid aantal werken wordt 
bewaard en tentoongesteld in het Atelier Luc Peire. 
Stichting/Fondation Jenny & Luc Peire in Knokke. 
 
 
 
 



 9

Nieuwe publicatie 

Doggerland. Verdwenen wereld in de 
Noordzee 
 
Redactie: Luc Amkreutz en Sasja van der Vaart-Verschoof 
 
Dit boek vertelt het verhaal van één van de belangrijkste, maar 
minst bekende archeologische vindplaatsen van Europa: 
Doggerland. Slechts weinigen weten dat onze stranden aan de 
rand liggen van een enorm verdwenen landschap. Een 
prehistorische wereld die bijna een miljoen jaar menselijke 
bewoning documenteert en die gedurende het grootste deel van die 
tijd droog lag. 
 
Het is de plek waar meer dan 900.000 jaar geleden de eerste 
voetstappen van vroege mensachtigen in Noord-Europa werden 
achtergelaten. Daarna was het honderdduizenden jaren lang het 
toneel van ijstijden: de wereld van wolharige mammoeten en 
neushoorns, paarden en rendieren en de succesvolle 
Neanderthalers, waaronder Krijn – de eerste van Nederland, die 
erop jaagden. De eerste moderne mensen aan het eind van de 
laatste ijstijd lieten hier eveneens hun sporen achter, waaronder 
een schedelfragment van de oudste mens van Nederland en de 
vroegste kunst uit onze streken. 
 
Doggerland was vooral ook het gebied dat met het aanbreken van 
het Holoceen, ons huidige tijdperk, in toenemende mate werd 
geconfronteerd met klimaatverandering en zeespiegelstijging, net 
als nu. De mesolithische jager-verzamelaars leefden er in een rijke, 
maar constant veranderende wereld, waarbij een enorme tsunami 
rond 6150 voor Christus een eerste genadeklap vormde. Enkele 
eeuwen later verdwenen de laatste eilanden onder water en 
daarmee ook Doggerland. Dit boek haalt deze verdwenen wereld 
weer boven water. 
 
Doggerland is een van de grootste archeologische vindplaatsen in 
Europa, waar een miljoen jaar aan geschiedenis is terug te vinden. 
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Nog steeds vindt men prehistorische gereedschappen zoals 
vuistbijlen, en fossielen van bijvoorbeeld mammoeten, wolharige 
neushoorns en reuzenherten terug op en in de Noordzeebodems 
en de stranden. Neanderthalers evenals de eerste moderne 
mensen lieten er hun sporen na. 
 

 
 
In een van de hoofdstukken vertellen VLIZ-onderzoekers (Vlaams 
Instituut voor de Zee) Tine Missiaen en Ruth Plets over hun 
zoektocht naar de paleolandschappen ter hoogte van de Bruine 
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Bank, een 30 km lange zandrug – halverwege tussen de 
Nederlandse en Britse kust. Daar vonden vissers al veel botten van 
uitgestorven prehistorische landdieren en menselijke artefacten in 
hun netten. Zoeken naar concrete sporen van kampen of 
nederzettingen in het 1300 km² grote gebied is zoals zoeken naar 
een speld in een hooiberg. Met seismische en akoestische 
technieken, en boringen brengen deze twee mariene geologen de 
verschillende afzettingslagen onder de zandrug in kaart. Zo 
trachten ze te identificeren waar rivieren stroomden, waar zich 
zandduinen en vennen bevonden, en waar het landschap hoger lag 
(alle drie samen goede indicatoren voor mogelijke menselijke 
bewoning). Zo zullen de archeologen met een grotere gerichtheid 
kunnen gaan zoeken naar menselijke sporen in de zeebodem. 
 
Dit boek verscheen met de tentoonstelling “Doggerland” in het 
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Deze tentoonstelling die 
loopt tot eind augustus 2021 neemt bezoekers mee naar een 
immens, onontdekt gebied dat tot zo’n zevenduizend jaar geleden 
voor de kust van het huidige Nederland lag. 
 
“Doggerland: Verdwenen wereld in de Noordzee” is uitgegeven 
door Sidestone Press, Leiden en telt 160 pagina’s. ISBN: 
9789464260076. 
 
 
 
 
 

Kinderboek over Doggerland 
 
Ook archeoloog en kinderboekschrijfster Linda Dielemans schreef 
naar aanleiding van de expo een boek over de geschiedenis van 
het gebied: “Onder de golven. Het verhaal van Doggerland”. 
 
Ze neemt je een miljoen jaar mee terug in de tijd langs 
ijswoestijnen, reusachtige watervallen, kolkende rivieren en 
verwoestende vloedgolven. Je maakt kennis met alle bewoners van 
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Doggerland, zowel de dieren als de mensen. Het boek is geschikt 
voor kinderen van 8 tot 12 jaar en geïllustreerd door Djenné Fila. 
 

 
 
Het boek is uitgegeven bij Fontaine Uitgevers en telt 184 pagina’s. 
ISBN: 9789464040326 
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Vraag naar een exemplaar van het boek 
“In Den Ouden Toren werd reeds menig 
spreuk geboren” 
 
De heer Luc Dauwe is op zoek naar het boek “In Den Ouden Toren 
werd reeds menig spreuk geboren” van Dirk Aernoudt en Freddy 
Gheyle. 
Het boek mag eventueel tweedehands of gefotokopieerd zijn. 
Wie hierover beschikt en dit van de hand wil doen of laten 
fotokopiëren, kan contact opnemen met Luc Dauwe, 
Debruynehelling 22 te Wenduine. Tel.: 0474773847; e-mail: 
lucwibier@gmail.com 
 
 
 
 

Tentoonstelling over scheepswrakken in 
Visserijmuseum Navigo te Koksijde 
 
In Koksijde kan je naar een tentoonstelling over scheepswrakken 
gaan kijken. De Belgische Noordzee telt een 280-tal 
scheepswrakken, waarvan er sinds 1 juni dit jaar 55 cultureel 
erfgoed zijn. De expo is een initiatief van minister van de Noordzee 
Vincent Van Quickenborne, in samenwerking met de diensten 
Directoraat-generaal Scheepvaart en Marien Milieu. 
 
De expo kreeg de naam “Geheimen van de Noordzee – Een 
verborgen geschiedenis onder water”. Een knipoog naar de 280-tal 
scheepswrakken in de Belgische Noordzee, met elk hun eigen 
uniek stukje geschiedenis. Vroeger werden wrakken tot ontploffing 
gebracht als ze op zee voor problemen zorgden. Vandaag worden 
ze nog blootgesteld aan plundering of kunnen ze schade 
ondervinden door uitgeworpen ankers of visnetten. Verder hebben 
ze ook een grote ecologische waarde voor de fauna en flora. 
Daarom keurde het federaal parlement op 28 februari een nieuwe 
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wet goed om van deze scheepswrakken cultureel erfgoed te 
maken. Die wet voorziet erin dat alles wat honderd jaar onder water 
ligt of alles wat jonger is, maar een cultureel, historisch of 
archeologisch karakter heeft – zoals schepen uit de Tweede 
Wereldoorlog – automatisch beschouwd wordt als erfgoed. 
Daardoor komen er al 55 scheepswrakken in aanmerking op 
bescherming. 
 
In opdracht van de Dienst Marien Milieu werd in 2020 een studie 
over deze wrakken uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor de 
Zee (VLIZ). Deze studie omvatte de opmaak en invulling van een 
inventaris van als erfgoed erkende scheepswrakken die zich op de 
bodem van het Belgisch deel van de Noordzee bevinden. De 
inventaris bevat onder meer informatie over de staat van het wrak, 
maar ook welke fauna en flora in en rond het wrak kan aangetroffen 
worden. Zeker dit laatste helpt mee te bepalen welke wrakken 
prioritair zijn om beheersmaatregelen door te voeren, zoals een 
verhoogde bescherming of het verwijderen van zwerfvuil. 
 
Toen deze wet gestemd werd, ontstond ook het idee om daar een 
voorstelling over te maken. Deze wrakken zijn een tijdscapsule en 
geven een beeld van de cultuur en technologie uit een specifiek 
moment in de geschiedenis. We moeten deze wrakken 
beschermen voor toekomstige generaties, want enkele zijn niet 
meer in goede staat. Daarnaast zijn enkele wrakken ook 
zeemansgraven. 
 
De tentoonstelling biedt voor elk wat wils en is ook een ideale 
gezinsuitstap. Normaal ondergaat het Visserijmuseum Navigo 
momenteel werkzaamheden, maar voor deze expo stelt ze speciaal 
haar deuren open in juli en augustus. Daarna reist de expo door 
heel België. 
 

Bron: De Zeewacht, Krant van West-Vlaanderen, 9 juli 2021 
 
Het NAVIGO-museum, Pastoor Schmitzstraat 5 te 8670 
Oostduinkerke, is elke dag, behalve maandag, open van 14 tot 18 
uur. De expo is inbegrepen in het bezoek aan het museum. 
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Reservatie is aanbevolen, enkel zo ben je zeker van je bezoek in 
de huidige coronamaatregelen. Reserveren kan via de website 
https://www.navigomuseum.be/nl/bezoeken 
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Een familie in een zandput op het strand, Knokke, 1909. 
Op de rug van de foto: “Familie Kraft Knocke 1909” - © Museum Sincfala 
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