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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
17 mei 2017 19:30 
Bijeenkomst Gensdata Pro, 
Schinveld (NGV)
27 mei 2017 13:30  
ALV Sectie Genealogie, 
Sittard
27 mei 2017 15:00 
AEZEL Projek, Sittard
27 mei 2017 16:00  
Geheime Tuinen, Sittard
31 mei 2017 19:30  
Bijeenkomst Gensdata Pro, 
Schinveld (NGV)

Bijdragen van Bert van 
Laer, Rob van Drie en Fred 
Baltus

Foto’s : Fred Baltus en 
Geheime Tuinen

ALGEMENE LEDENVERGARDERING

Het bestuur van de Sectie Genealogie nodigt U uit voor het 
bijwonen van onze ledenvergadering op zaterdag 27 mei 2017 in De 
Domeinen, Kapittelstraat 6 (6131 ER) te Sittard, tel: 046 4513460.

De ALV is alleen toegankelijk voor leden, daarna zijn ook andere 
belangstellenden van harte welkom.

Programma

13:00 uur Ontvangst

13:30 uur Algemene ledenvergadering.

14:30 uur Pauze en ontvangst overige belangstellenden.

15:00 uur Het AEZEL PROJEK en het belang voor Genealogen 
(Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse 
Eigendommen en Leefgemeenschappen)

16:00 uur Wandeling Geheime tuinen van Sittard

17:00 uur Afsluiting

http://www.ngv.nl/Agenda/homepage.php?action=ListItem&site=LBZ&frams=y&ident=4317
http://www.ngv.nl/Agenda/homepage.php?action=ListItem&site=LBZ&frams=y&ident=4318
http://genealogie.lgog.nl
https://twitter.com/sglgog
http://genealogie.lgog.nl
https://twitter.com/sglgog
http://www.ngv.nl/Agenda/homepage.php?action=ListItem&site=LBZ&frams=y&ident=4317
http://www.ngv.nl/Agenda/homepage.php?action=ListItem&site=LBZ&frams=y&ident=4318


SECTIE GENEALOGIE LGOG JAARGANG 7 NUMMER 2 2017

PAGINA �2

AGENDA LEDENVERGADERING

13:30 Aanvang ALV
1. Opening door de voorzitter dhr. Bert van Laer.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 21 mei 2016 (zie Nieuwsbrief Jaargang 7 nr. 2).
4. Secretarieel verslag over 2016 door secretaris de heer Fred Baltus.
5. Financieel verslag over 2016 door penningmeester de heer Kees Hessels en begroting 2017.
6. Verslag van de kascontrolecommissie.
7. Redactioneel verslag LTG over 2016 door hoofd- en eindredacteur de heer Funs Patelski.
8. Verkiezing bestuursleden. 

Statutair zijn aftredend de voorzitter Bert van Laer en de vicevoorzitter Arno Coopmans. In 
verband met de continuïteit binnen het bestuur wordt de periode van de voorzitter met 1 jaar 
verlengd. Voor de opvolging van Arno Coopmans heeft het bestuur geen kandidaten. Arno 
Coopmans is bereid om in 2018 een nieuwe bestuursperiode te starten en wil in het tussenjaar 
als adviseur van het bestuur fungeren.

9. Contributie
10. Benoeming kascontrolecommissie.
11. Activiteiten seizoen 2016-2017.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

15:30 uur: Einde ALV en pauze

15:00 uur: AEZEL PROJEK met toelichting door Peer Boselie, gemeentearchivaris van Sittard-
Geleen en een van de coördinatoren van het AEZEL project.

16:00 uur: Historische wandeling in de Geheime Tuinen van Sittard.

AEZEL PROJEK EN HET BELANG VOOR GENEALOGEN

AEZEL is de afkorting van Archief 
voor Erfgoed van Zuid-
Nederlandse Eigendommen en 
Leefgemeenschappen. De heer 
Peer Boselie en een coördinator 
geeft een toelichting over dit 
project.

Punten van aandacht bij lezing

Het AEZEL PROJEK heeft tot doel de 
versnipperde erfgoed-informatie in Zuid 
Nederland te digitaliseren, te bundelen en voor 
het brede publiek beschikbaar te stellen via het 
internet. Dit ambitieuze project werd in 1989 
gestart en wordt door een 100-tal vrijwilligers in 
heel Limburg uitgevoerd, samen met een aantal 
Limburgse archiefinstellingen Er zijn heel veel 
mensen in Limburg die zich bezig houden met 
cultureel erfgoed waarbij informatie over de 

Limburgers en hun omgeving door de eeuwen 
heen, vastgelegd wordt; vaak in 
verenigingsverband, soms zijn het individuele 
levenswerken. Daar zit een schat aan informatie. 
Dit zijn zaken zoals: Genealogie, archeologie, 
landschappen, foto’s, notarisaktes, kastelen, 
bevolkingsregisters, kerkhoven, kerken en 
kloosters, vervoer, handel, kleding, architectuur, 
taal, geschiedenis enz. 
Voor genealogen is o.a. van belang:
• Bundelen van erfgoedinformatie; zoals 

kadastrale gegevens, bewoningsgeschiedenis, 
architectuur, etc.

• Genealogische gegevens, zoals: DTB & BS 
(Doop, Trouw, Begraafregisters en Burgerlijke 
Stand) en notariële gegevens,

• Foto’s, prenten, documenten, e.d.
• Limburgse regio’s/werkgroepen,
• Stand van zaken in de Limburgse regio.
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GEHEIME TUINEN

Na afloop van de lezing volgt een Historische 
wandeling langs een aantal karakteristieke 
plekken die bij de presentie van het AEZEL 
PROJEK naar voren zijn gekomen.
De wandeling is een onderdeel van het 
project Geheime Tuinen te Sittard waarin 
ruim 20 verschillende wandelingen zijn 

ondergebracht.  De “Tuinen” die in dit 
verband van belang zijn: 
• Oorlog en Vrede
• Fort Sanderbout
• Volkstuinen aan de Wal
Meer informatie: Geheime Tuinen

Foto’s : Geheime Tuinen

Oorlog en Vrede

Fort Sanderbout

Volkstuinen aan de wal

https://www.geheimetuinen.nl/
https://www.geheimetuinen.nl/
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DE ZEVEN PIJLERS VAN HET GENEALOGISCH ONDERZOEK
PIJLER 2: GA KRITISCH OM MET JE BRONNEN

Het voorzittersoverleg van genealogische 
verenigingen onderschreef op 21 maart 2015 de 
zeven pijlers van het genealogisch onderzoek. 
De verenigingen zullen de zeven pijlers 
uitdragen als code of practice om zo de kwaliteit 
van het genealogisch onderzoek te bevorderen. 
In Gen. worden ze één voor één besproken en 
toegelicht. Deze keer Pijler 2: ‘Ga kritisch om 
met je bronnen.’

Rob van Drie

Stamboomonderzoek doen we aan de hand van 
‘bronnen’. Een bron is kort gezegd ‘elk object en 
elke persoon waaraan informatie wordt 
ontleend’. Om de waarde van de bron en haar 
informatie in te kunnen schatten is een kritische 
houding nodig. Van een genealoog wordt in dat 
opzicht hetzelfde verwacht als van een 
rechercheur of journalist. Hij moet zijn bronnen 
weten te vinden en ze vervolgens op waarde 
kunnen schatten. Geloof niet alles wat 
geschreven of gedrukt staat of wat je van een 
zegsman hoort. 

Originele of afgeleide bron 
In de eerste plaats is het van belang dat je je als 
onderzoeker afvraagt of je met een originele 
bron te maken hebt of een afgeleide daarvan. 
Een originele bron is de eerste vorm waarin 
informatie is vastgelegd. 
Geboorteakten in een gemeentelijk 
geboorteregister en testamenten in een notarieel 
protocol zijn voorbeelden van originele 
genealogische bronnen. Een één-op-één kopie 
van een bron bevindt zich nog dicht bij het 
origineel. De kans is groot dat de inhoud 
integraal is overgenomen en dus ongewijzigd is 
gebleven. Dat geldt voor een papieren duplicaat, 
een gelijktijdig met het origineel gemaakt 
afschrift, zoals een grosse van een notariële akte 
of een archiefkopie van een akte van indemniteit 
die door een ontvangend gerecht van begin tot 
eind in een register is overgeschreven. 
Zo’n integrale kopie kan fouten bevatten, daar 
moet de onderzoeker op bedacht zijn. 
Indien de bewerker van een bron meer gaat 
interpreteren en samenvatten, stijgt de kans op 
fouten. Hoe meer hij samenvat, weglaat, of 
construeert, des te groter wordt het risico op 
missers. Neem bijvoorbeeld de bewerking van 
een doopregister. Als de bewerker zich beperkt 
tot het in chronologische volgorde overnemen 
en samenvatten van de doopinschrijvingen, 
zonder toevoegingen, dan blijft de kans op 
fouten en onjuiste interpretaties beperkt.

Elke bewerkingsslag kan de 
oorspronkelijke informatie hebben 
verminkt

Genealogische 
markt Venray
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Maar maakt hij een complete reconstructie van 
gezinnen op basis van het register, dan ontstaat 
het risico op misinterpretatie, waardoor 
bijvoorbeeld kinderen de verkeerde ouders 
toegewezen krijgen of worden vergeten. 

Terug naar de bron 
Als een bewerkt doopboek vervolgens wordt 
gebruikt als de enige informatiebron voor de 
reconstructie van een gezin in een familieboek 
en zo in druk verschijnt, dan wordt weer een 
volgende ‘interpretatielaag’ toegevoegd aan de 
gebruiksgeschiedenis van de informatie: van 
oorspronkelijke bron via bronbewerking tot 
publicatie. Elke bewerkingsslag kan informatie 
hebben verminkt.

Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor geboorte- en 
overlijdensinformatie die gebaseerd is op 
huwelijksbijlagen. Klassieke fouten in 
huwelijksbijlagen zijn doopdata die als 
geboortedata zijn opgegeven, en begraafdata die 
voor overlijdensdata worden gehouden.

Een van de belangrijkste vuistregels voor de 
genealoog is dan ook: ‘Ga terug naar de originele 
bron.’ In de hier boven gegeven voorbeelden 
betekent dit: raadpleeg het originele 
doopregister en het overlijdens- of 
begraafregister en interpreteer zelf de informatie 
die ze bevatten. 

Let er bij het doornemen van de originele 
bronnen ook op of er ‘gaten’ zitten in de 
opeenvolgende inschrijvingen. Ontbreken er 
bijvoorbeeld in het trouwregister huwelijken 
over een bepaalde periode? Kijk ook naar de 
‘hand’ van de schrijver. Is er informatie in een 
andere hand bijgeschreven, dan vraagt dat 
om een kritische analyse. Zo vinden we soms 
een familienaam toegevoegd aan een 
doopinschrijving waarin de vader 
oorspronkelijk alleen met patroniem wordt 
vermeld. Was de familienaam dan ten tijde 
van de doopinschrijving wel in gebruik? 

Perspectief van de informant 
Eenmaal terug bij de originele bron blijft een 
kritische houding dus vereist. Zo is het van 
belang je af te vragen wat precies de relatie is 
tussen de informant en de door hem gegeven 
informatie. Is hij zelf getuige van iets 
geweest, of heeft hij het ‘van horen zeggen’. 
Heeft het feit zich kort geleden afgespeeld of 
is het langer geleden en moet de informant 
zijn geheugen aanspreken. Dat alles bepaalt 
de betrouwbaarheid van de informatie.
Wanneer een echtgenoot het overlijden van 
zijn jong overleden vrouw aangeeft en daarbij 
de namen van zijn schoonouders vermeldt, 
dan is de kans groot dat deze kloppen. Geeft 
een buurtgenoot bij het overlijden van een 
weduwnaar op leeftijd de namen van diens 
ouders, dan is de kans groter dat daar fouten 
in geslopen zijn. Maar in beide gevallen geldt 
dat deze vermeldingen door verder 
bronnenonderzoek bewezen dan wel 
ontkracht moeten worden. 

Klassieke fouten in 
huwelijksbijlagen zijn doopdata die 
als geboortedata zijn opgegeven, 
en begraafdata die voor 
overlijdensdata worden gehouden
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Kortom 
Ga met een kritische houding aan de slag 
met je bronnen en ga daarbij (terug) naar een 
originele bron. Probeer daarin bij een 
betrouwbare getuigenis (en liefst meer) van 
een feit te komen, die zo kort mogelijk na 
het gebeuren is opgetekend. Beschouw 
afgeleide bronnen, bronnenpublicaties en 
genealogische publicaties (op papier of op 
internet) slechts als vingerwijzingen en hou 
er rekening mee dat ze je op een dwaalspoor 
kunnen brengen. 

Volgende keer pijler 3: ‘Verantwoord de bron 
van je informatie.’

[Gepubliceerd in Gen.magazine  21 (2015) 
nr. 4 blz. 58-59]

Bijschrift: 
Johan E. Elias aan het werk op het 
Amsterdams gemeentearchief, omstreeks 
1900. Elias was een van de eerste kritische 
Nederlandse genealogen en schreef onder 
meer het standaardwerk De vroedschap van 
Amsterdam. Coll. Stadsarchief Amsterdam

Rob van Drie is hoofd van de sectie expertise en 
plaatsvervangend directeur van het Centraal 
Bureau voor Genealogie. 

De sectie beschikt nog over eerdere jaargangen 
van het LTG. De LTG's tot en met 2008 worden 
alleen per hele jaargang verkocht à 14,00 euro 
exclusief verzendkosten. 

LTG's vanaf 2009 worden per 
los nummer verkocht voor 7,50 euro en voor 
25,00 per jaargang, steeds exclusief 
verzendkosten. Bij ophalen op het Bureau 
vervallen de verzendkosten. 

LTG’S


