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Over

Deze 
nieuwsbrief is 
samengesteld 
door de Sectie Genealogie 
van het Koninklijk 
LGOG.
Meer weten over de Sectie 
Genealogie? Kijk dan op 
onze site.

Volg ons ook op 
twitter!

NIEUWSBRIEF

Kalender
9 0ktober 2021 
Limburgse Dag van de 
Familiegeschiedenis, 
Maastricht

mei 2021 
ALV en activiteit sectie 
genealogie, Sittard

Bijdragen van Bert van 
Laer, Arno Coopmans, 
Liesbeth Dirks-Jessen en 
Fred Baltus

DE ROERIGE JAREN TWINTIG

Facebook Genealogie-
groep

Genealogie Nieuwsgroep

Het bestuur van de Sectie Genealogie en de redactie van het LTvG 
wenst de leden van de Sectie Genealogie van het Koninklijk LGOG 
een Gelukkig, Voorspoedig en vooral een Gezond 2021 toe. Gelukkig, 
voorspoedig en gezond zijn min of meer de standaardwoorden bij de 
goede wensen voor Nieuwjaar. Midden in een pandemie zittend, 
beseffen we pas wat de waarde van zulke wensen is nu geluk drastisch 
wordt verstoord. De afgelopen weken en maanden zijn allesbehalve 
voorspoedig nu we leven als kluizenaars, we moeten vrezen voor onze 
banen en veel bedrijven het moeilijk hebben. De betekenis van 
gezondheid weegt dubbel en dwars nu iedereen in zijn directe 
omgeving de ernstige gevolgen gevoeld heeft of nog voelt als naasten 
getroffen zijn door het COVID-19-virus of het verdriet ervaren heeft 
door het overlijden van dierbaren.
Genealogen komen nogal eens de gevolgen tegen van roerige tijden 
waarbij oorlogen, pandemieën en economische crises een hoofdrol 
gespeeld hebben. Opvallend is verder dat daarbij nogal eens de 
twintiger jaren van een eeuw betrokken zijn. Hierbij valt te denken aan 
de nasleep van de Napoleontische tijd in de 19e eeuw en de Eerste 
Wereldoorlog en Spaanse griep in de 20e eeuw. Bij het nadenken over 
leed wat mensen overkomt heeft men het in z’n ergste vorm vaak over 
de gevolgen van oorlog terwijl pandemieën meestal een veelvoud aan 
slachtoffers eisen. Zo wordt aangenomen dat de Eerste Wereldoorlog 
ca. 15 miljoen slachtoffers eiste, terwijl de Spaanse griep daarentegen 
waarschijnlijk aan 20 à 100 miljoen mensen het leven gekost heeft. 
Laten we hopen dat we, met de hulp van de wetenschap in de 
vervaardiging van effectieve vaccins, de coronapandemie snel de baas 
worden en dat we roerige (begin)jaren twintig van de 21e eeuw achter 
ons kunnen laten.
De plannen voor 2021
De vooruitzichten, zeker voor de eerste helft van 2021, voor 
activiteiten van de Sectie Genealogie zijn nog erg onzeker. Het 
vaccinatieprogramma komt op gang, echter de kansen op een 
voortdurende lockdown zijn groot omdat nu besmettelijkere 
mutaties van het virus in omloop zijn.

https://lgog.nl/themas/genealogie
https://twitter.com/sglgog
https://www.facebook.com/groups/sglgog
https://www.facebook.com/groups/sglgog
https://groups.io/g/genealogielimburg
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WAAR IS JAARGANG 10?
Helaas, door de coronaperikelen is er in 2020 
geen nieuwsbrief uitgekomen. We beginnen dit 
jaar dus met jaargang 11. Alle voorgaande 
nieuwsbrieven zijn te lezen op ons plekje op de 
LGOG-site.

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie
De redactie van het tijdschrift blijft, ondanks de coronabeperkingen, 
doorgaan met haar werk aan de regelmatige verspreiding van het 
tijdschrift. We mogen ons gelukkig prijzen met een goed aanbod aan 
artikelen wat ook de mogelijkheid biedt om de omvang van het blad uit 
te breiden. De normale omvang van het tijdschrift is 32 bladzijden. 
Regelmatig zijn we nu in staat om het blad een omvang te geven van 36 
of 40 bladzijden. De redactie stelt het vooral op prijs als er aanbod is 
van kortere artikelen. Al enkele keren hebben we interessante 
genealogische bijdragen gekregen met een familiefoto van begin 20e 
eeuw als centraal punt. De redactie moedigt u aan om deze 
voorbeelden te volgen.
 
Een hartelijke groet namens het bestuur Sectie Genealogie en de 
redactie LTvG, Bert van Laer, voorzitter (en redactiesecretaris).

HULP BIJ GENEALOGIE
De sectie Genealogie heeft behalve op Facebook ook op groups.io een discussiegroep. Doel is om elkaar te 
helpen met genealogische vragen. Neem gerust eens een kijkje!

SOLDATEN VAN NAPOLEON
Het afgelopen jaar is een aantal mensen bezig 
geweest met het verzamelen van allerlei informatie. 
Zo ook John van Eekelen. Hij heeft de soldaten van 
Napoleon, die in de regimenten van linie van de 
departementen van de Roer en Nedermaas bij het 
Service Historique de la Défense (SHD), Vincennes/
Parijs te vinden zijn, opgezocht en alfabetisch, per 
regiment, per canton vermeld. Hij geeft bij notities 
allerlei bronnen aan, ook hoe je op twee manieren 
kunt zoeken bij het SHD. Bij het Nederlands 

Instituut voor Militaire Historie (NIMH) te ’s-
Gravenhage, zijn de soldaten van Napoleon ook te 
vinden met verwijzing naar het SHD. Lees vooral 
even zijn pagina met notities. 

Link https://johnve.home.xs4all.nl/Napoleon/
Index.html

Een belangrijke activiteit die in de planning zat 
voor oktober 2020 was de 12e Genealogiedag 
Limburg (Maastricht). Die kon helaas niet 
doorgaan. Het bestuur hoopt dat de 
ontwikkelingen zodanig zijn dat deze Limburgse 
Dag van de Familiegeschiedenis (voorheen 
Genealogiedag Limburg) in oktober van dit jaar 
wel doorgang kan vinden (gepland staat zaterdag 
9 oktober). Binnenkort zal de daarvoor 
ingestelde werkgroep haar activiteiten weer gaan 
oppakken. Omdat de voorbereidingen 

omvangrijk zijn, moet het bestuur in juni a.s. (in 
samenspraak met het RHCL ) een tussenstap 
inlassen om te besluiten of het laten doorgaan 
van deze Limburgse Dag van de 
Familiegeschiedenis, gezien de ontwikkelingen 
met de COVID-pandemie, verantwoord is. Bij 
de laatste genealogiedag in 2016 kwamen er 
ongeveer 500 bezoekers. Met eventuele 
coronamaatregelen is zoiets organiseren 
onmogelijk. Met komende nieuwsbrieven zullen 
over de voortgang nadere mededelingen volgen.

https://www.facebook.com/groups/sglgog
https://groups.io/g/genealogielimburg
https://lgog.nl/themas/genealogie/publicaties
https://www.archieven.nl/mi/2231/?mizig=364&miadt=2231&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=tbl
https://www.archieven.nl/mi/2231/?mizig=364&miadt=2231&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=tbl
https://johnve.home.xs4all.nl/Napoleon/notities.html
https://johnve.home.xs4all.nl/Napoleon/Index.html
https://johnve.home.xs4all.nl/Napoleon/Index.html
https://johnve.home.xs4all.nl/Napoleon/Index.html
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GENEALOGIE & INTERNET
De laatste 20 jaar hebben genealogie en internet 
elkaar gevonden. Hier kunnen we nu als 
genealoog dankbaar gebruik van maken. In het 
begin waren er vele buitenlandse maar ook 
Nederlandse sites met gegevens, die collega-
genealogen hadden verzameld en aan anderen ter 
beschikking stelden. Dit was al zeer waardevol, 
alleen blijft de vraag klopt het allemaal. En die 
controle kan je alleen doen als ook de originele 
akten beschikbaar zijn. De laatste jaren zie je 
gelukkig heel veel originele akten ook op het 
internet verschijnen, soms via een site van 
bijvoorbeeld Historisch Centrum Limburg of 
het CBG, maar ook bij de Mormonen die in de 
jaren 50 van de vorige eeuw heel veel hebben 
vastgelegd. Dat was nog in de tijd van voor de 
AVG, toen privacy minder belangrijk was.

Nu we weer aan een nieuw decennium zijn 
begonnen, zie je op de Nederlandse sites weer 
nieuwe gegevens verschijnen. Gegevens die door 
vrijwilligers zijn ingevoerd. Je kan nu gegevens 
van geboorteaktes vinden tot 1920, huwelijken 
tot 1945 en overlijdens tot 1970. Het is nu 
wachten dat ook de afbeeldingen van deze aktes 
op het internet te benaderen zijn.

In deze nieuwsbrief komen een paar sites aan 
bod die ons het zoeken makkelijk maken. Er zijn 
meerdere sites en mogelijkheden, maar die 
behandelen wij niet allemaal.

ZOEKEN IN NEDERLAND
Binnen Nederland zijn er verschillende sites waar je genealogische, maar ook andere gegevens eenvoudig kan 
vinden. 

Wiewaswie
De bekendste is waarschijnlijk wel wiewaswie.nl. Deze site is van het 
CBG. Je kan hier gratis zoeken naar je voorouders, maar wil je iets 
meer mogelijkheden dan is een abonnement zinvol en de moeite 
waard. In totaal doen er zo’n 25 instanties mee met wiewaswie. Het 
CBG heeft meerdere sites met toegankelijk informatie. Via de site 
cbg.nl kan je zoeken in de diverse verzamelingen. Heb je een 
uitgebreider abonnement op wiewaswie, dan kan je hier ook gratis 
zoeken.

Openarchieven
Een andere site die genealogische gegevens 
toont is openarch.nl. Deze site kan gratis 
gebruikt worden. In deze gratis versie kan je 
bijvoorbeeld al op twee personen zoeken, maar 
met een abonnement heb je hier ook weer meer 
mogelijkheden. Openarchieven maakt gebruik 
van het feit dat alle kennis in archieven 
openbaar toegankelijk moet zijn. Je ziet hier dan 
ook gegevens uit wiewaswie, maar ook uit 
andere Nederlandse archieven. Ook een beperkt 
aantal gegevens uit België en Frankrijk is 
beschikbaar.

http://wiewaswie.nl
http://cbg.nl
http://openarch.nl
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ZOEKEN IN BELGIË

Delpher
Een andere belangrijke bron is Delpher van de 
Koninklijke Bibliotheek (KB). delpher.nl bevat 
heel veel gescande documenten waarin je kunt 
zoeken. Volgens eigen zeggen hebben ze ruim 
120 miljoen pagina's uit Nederlandse kranten, 
boeken en tijdschriften. Vindt je iets niet in 
wiewaswie, dan kun je het hier waarschijnlijk 
wel vinden. Je kan zoeken in de kranten op 
bijvoorbeeld familieberichten, advertenties, 
artikelen of illustraties met onderschrift.

Limburgs Dagblad 12-10-1979

Archiefinstellingen
Heel veel archiefinstellingen bieden via hun 
eigen site ook gegevens aan. Soms gaat dat in 
samenwerking met archieven.nl. Op de site van 
Historisch Centrum Limburg staan er een aantal 
genoemd. Maar ook Sittard, Roermond en Venlo 
hebben eigen sites, net zoals veel streken en 
plaatsen in de rest van Nederland. Via deze link 
kan men ook diverse genealogische websites 
vinden.

Rijksarchief
De zoek mogelijkheden in België worden ook steeds 
beter. De rijksarchieven in België zijn te bereiken via de 
site search.arch.be. Helaas is deze site nog niet zover 
als wiewaswie.nl, maar het biedt toch la veel 
mogelijkheden. Je kan hier net zoals bij wiewaswie.nl 
zoeken op personen. Dat kan nu in bijna 39 miljoen 
namen. De Nederlandse sites hebben een veelvoud 
hiervan. Voor toegang is een gratis account nodig. 
 
search.arch.be biedt ook nog een mogelijkheid om in 
gedigitaliseerde archieven te zoeken van de 
Burgerlijke Stand, maar ook van de parochies. 
Hiervoor heeft het rijksarchief in België afspraken 
gemaakt met de Mormonen of wel Familysearch. Het 
enigste nadeel voor ons als genealoog is dat je de 
originele akte niet kan downloaden. Als de afbeelding 
ook beschikbaar is op familysearch.org dan kan je 
hem daar downloaden, zo niet dan helpt alleen een 
schermafdruk van de akte. 

http://delpher.nl
http://search.arch.be
http://wiewaswie.nl
http://wiewaswie.nl
http://search.arch.be
http://familysearch.org
http://archieven.nl
https://www.rhcl.nl/nl/onderzoeken/zoeken-verwante-archieven
https://roots.fred-baltus.nl/weblinks
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Belgicapress
België heeft ook een tegenhanger van Delpher, 
dat is belgicapress.be. Via deze site kan je o.a. in 
kranten zoeken. Dit is dan ook een bron die van 
belang is als je voorouders uit het grondgebied 
van het huidige België stammen. Daar men in 
België meerder talen spreekt komt men ook 
frans- en duits- talige kranten tegen.

Voor toegang is een gratis account nodig.

Het Handelsblad, 17-10-1899

ZOEKEN IN DUITSLAND
Het zoeken in Duitsland is nog niet zo als bij ons. De laatste jaren beginnen ze wel iets in te lopen. 
Digitalisering is meestal regionaal en niet zoals bij ons door een instelling als het GBG geregeld.

Compgen.de
compgen.de is een site met heel veel genealogische 
informatie. Hier staan o.a. database op van 
personen of Heimatvereinen die de gegevens 
verzamelen. Een sterk punt van deze site zijn de 
mailing-listen waarvan mijn meestal gratis gebruik 
kan maken. Een hele goed mailing-lijst, voor het 
aan ons grenzende Duitsland is de Heinsberger-
Liste

Overige sites
Matricula is een site met vooral veel kerkelijke 
documenten. Het zoeken gaat op plaatsnaam en 
verder op parochie. Deze site is verder 
beschreven in de laatste gen van het CBG.

Familysearch.org is ook voor Duitsland een 
goede site om genealogische informatie te 

vinden. Verder hebben de archieven in 
Nordrhein Westfalen ook al het een en ander 
online staan, zelfs met een gedeeltelijk 
Nederlandse interface. Men is ook bezig met het 
digitaliseren van de overlijdensakten in NRW. 
Een eenvoudige toegang is via deze pagina te 
vinden.

OVERIGE SITES
Een andere goede zoek site, zeker als je in de 
aangrenzende landen wilt zoeken is Geneanet. Hier 
kan je zoeken in gegevens van mede genealogen. Wil 
je iets meer, dan heb je een abonnement nodig, dan 
krijg je iets meer functies, maar je kan dan ook 
zoeken in originele akten. En natuurlijk niet te 
vergeten de Mormonen met hun familysearch.org.
 
Binnen Facebook zijn er ook groepen waar jij je 

genealogische vragen kan stellen. Een hiervan wordt 
beheerd door de Sectie Genealogie. Er zijn ook 
Facebook groepen voor andere regio’s, zowel in 
Nederland als België. Sinds kort is er ook 
nieuwsgroep waar je je bij kan aansluiten, wederom 
ook beheerd door de Sectie genealogie. Het 
communiceren en terugvinden van gegevens gaat in 
een nieuwsgroep iets eenvoudiger.

http://compgen.de
https://list.genealogy.net/mm/listinfo/
https://list.genealogy.net/mm/listinfo/heinsberg-l
https://list.genealogy.net/mm/listinfo/heinsberg-l
https://www.belgicapress.be/?lang=NL
https://data.matricula-online.eu/de/
http://familysearch.org
https://www.archive.nrw.de/nl
https://roots.fred-baltus.nl/archives/archief.php
http://geneanet.org
http://familysearch.org
https://www.facebook.com/groups/sglgog
https://groups.io/g/genealogielimburg
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FAMILIEGESCHIEDENIS IN DE BUURT
Op zaterdag 23 november 2019 vond in het 
Regionaal Historisch Centrum Limburg te 
Maastricht alweer de laatste ‘Familiegeschiedenis 
in de buurt’ van dit jaar plaats. Naast veel Vrienden 
van het Centraal Bureau voor Genealogie waren de 
beginnende stamboomonderzoekers dit keer ook 
goed vertegenwoordigd. Het thema van de middag 
was ‘Oorlogsbronnen’.

De bijeenkomsten die inmiddels ruime 
bekendheid genieten onder de naam 
‘Familiegeschiedenis in de buurt’ bieden het CBG 
een uitgelezen gelegenheid in contact te komen 
met zijn vrienden. Daarnaast zijn vanzelfsprekend 
ook beginnende stamboomonderzoekers meer dan 
welkom – en daar hadden ze in Maastricht wel 
oren naar. Meer dan anders waren bezoekers op de 
bijeenkomst afgekomen die graag begeleid wilden 
worden bij hun eerste schreden op het 
genealogenpad. CBG-experts Martijn Spruit en 
Rob den Braasem hielpen hen daar graag bij. 
Tussen de presentaties door en na afloop gaven ze 
uitgebreid antwoord op de meest uiteenlopende 
vragen, van ‘hoe begin ik’ tot de meer complexe 
vraagstukken over specifieke bronnen.

Luikse vondelingen 

De dag werd geopend door de directeur van het 
Historisch Centrum Limburg (HCL) Lita Wiggers 
en scheidend interim-directeur van het CBG Ruud 
Yap, die van de gelegenheid gebruikmaakte zijn 
opvolger Bernadine Ypma voor te stellen. 

Dr. Régis de la Haye verzorgde de openingslezing 
over vondelingen in het midden van de 19e eeuw 
en de connectie tussen Luikse vroedvrouwen en 
het vondelingenluik in Maastricht. Hij vertelde 

onder andere over het onderzoek waarbij hij 
doopboeken uit Luik heeft vergeleken met 

inschrijvingsregisters van een Maastrichts 
weeshuis, en zich verdiept heeft in de 
handschriften van de Luikse vroedvrouwen. Er is 
op dit gebied nog heel veel te onderzoeken, dus we 
zullen de naam De la Haye ongetwijfeld nog vaker 
horen.

Een schat aan bronnen 

Het thema van de dag werd vormgegeven door 
hoofd Dienstverlening & Publiekszaken van het 
HCL Ruud Straatman, in zijn presentatie 
‘Zoektocht naar Limburgse Oorlogsschatten’, en 
CBG-expert Martijn Spruit, in zijn uiteenzetting 
over de CBG-oorlogsbronnen zoals de Collectie 
Calmeyer, de Rode Kruiskaarten, Duitse akten en 
politie kwartierstaten.

Bron : https://cbg.nl/actueel/fidb-maastricht/ 

december 2019

Niet alleen in Maastricht (zie LTG nr. 2 juli 2016) , maar 
ook in Amsterdam waren er vondelingen

Amsterdam, 27 februari 2020

Als er vandaag de dag een vondeling wordt gevonden, 
is dat groot nieuws. Het komt zelden voor. Dat was in 
het verleden wel anders. Rond 1800 werden in 
Amsterdam jaarlijks tussen de 300 tot 800 kinderen 
gevonden, dat wil zeggen één tot bijna drie per dag. Al 
die vondelingen werden opgenomen in het 
Aalmoezeniersweeshuis aan de Prinsengracht.

Het archief van het Aalmoezeniersweeshuis is één van 
de meest bijzondere en aangrijpende archieven in het 
Stadsarchief. Bij de te vondeling gelegde baby’s werd 
vaak een persoonlijk briefje van de moeder 
aangetroffen. Al die briefjes zijn bewaard. Deze 
hartenkreten geven een indringend en ontroerend 

beeld van het lot van de kinderen en het verdriet van 
de moeders, van de armste bewoners van de stad.

Op het affiche van de tentoonstelling zijn twee 
vondelingenbriefjes en wat kleertjes te zien. De 
kleding is van een vondeling die rond 1910 werd 
opgevangen in het Instituut voor Stadsbestedelingen, 
de opvolger van het Aalmoezeniersweeshuis. De 
kleertjes werden bewaard om op een later moment de 
vondeling te kunnen identificeren, bijvoorbeeld als een 
ouder zich zou melden.

Bron : Stadsarchief Amsterdam  

En ook : Agenda Stadsarchief Amsterdam  

1 maart 2020

KLEDING EN BRIEFJES VAN VONDELINGEN

https://www.rhcl.nl/
https://cbg.nl/actueel/nieuwe-directeur/
https://cbg.nl/actueel/fidb-maastricht/
https://archief.amsterdam/inventarissen/details/343/keywords/aalmoezeniers*/withscans/0/start/0/limit/25/flimit/5%22%20%5Ct%20%22_blank
https://archief.amsterdam/inventarissen/details/344/withscans/0/findingaid/344/start/0/limit/25/flimit/5%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/nieuws/vondelingen/?utm_source=MailingLijst&utm_medium=email&utm_campaign=19-02-2020
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/agenda/vondelingen/
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