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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
Maart 2019 
Onderzoek van de 
bisschoppelijke archieven Luik
Mei 2019 
ALV Sectie Genealogie (op een 
donderdagavond)

Bijdragen van Rob van 
Drie, Arno Coopmans en 
Fred Baltus.

LTG JAARGANG 46

Inmiddels zijn er al drie nummers van het vernieuwde Limburgs 
Tijdschrift voor Genealogie op uw deurmat gevallen. De layout van 
het tijdschrift heeft een complete gedaantewisseling ondergaan. De 
hoofd- en eindredacteur Funs Patelski heeft al het mogelijke gedaan 
om de leesbaarheid optimaal te maken. Zo is er onder andere 
gekozen voor een goed leesbaar lettertype. Het is volgens Funs een 
heel gepriegel, maar het is nu bijna perfect.

WIJZIGINGEN IN DE REDACTIE VAN HET LTG

Zoals u wellicht heeft gelezen in de laatste LTG neemt Funs Patelski 
afscheid als hoofd- en eindreacteur. Hij heeft deze 
functie zeven jaar uitgevoerd. In deze functie wordt 
hij opgevolgd door mederedactielid Jan Hanssen. 
Funs zal wel nog deel blijven uitmaken van de 
redactie van het LTG. Verder treedt Ruud Straatman 
toe als lid van de redactie van het LTG. Hij was o.a. 
medeverantwoordelijk voor de nieuwe formule van 
het kwartaalblad Gen. van het CBG.

(Foto Flip Franssen)

https://lgog.nl/themas/genealogie
https://twitter.com/sglgog
https://lgog.nl/themas/genealogie
https://twitter.com/sglgog
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GENEALOGISCH ONDERZOEK

PIJLER 5:  RESPECTEER PRIVACY EN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Hoe moeten stamboomonderzoekers 
omgaan met gegevens van levende personen? 
Het CBG krijgt regelmatig vragen over 
privacy in relatie tot genealogisch onderzoek. 
Het gaat daarbij allereerst om onderzoekers 
die worstelen met de vraag of zij bepaalde 
informatie wel of niet mogen publiceren in 
verband met de privacy van mensen. Wat 
mag wel, wat mag niet? Veel mensen willen 
niet dat hun persoonsgegevens bijvoorbeeld 
op internet gepubliceerd worden. 

Privacy is een grondrecht 
Privacy vinden we als maatschappij zo belangrijk 
dat het als een van de grondrechten is 
opgenomen in onze grondwet: ‘Ieder heeft, 
behoudens bij of krachtens de wet te stellen 
beperkingen, recht op eerbiediging van zijn 
persoonlijke levenssfeer’ (art. 10.1). Dit is 
uitgewerkt in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 
2018 van kracht is. De Autoriteit 
Persoonsgegevens (tot voor enkele jaren College 
Bescherming Persoonsgegevens geheten) ziet toe 
op de naleving van de Wet. 

Verzamelen mag 
Je bent als stamboomonderzoeker vrij om voor 
persoonlijk gebruik informatie over levende 
mensen te verzamelen en deze te verwerken in je 
administratie. Zodra je haar deelt met een ander, 
in welke vorm dan ook, is de AVG van 
toepassing. Het maakt niet uit of je je database 
digitaal of als computerprint aan een andere 
onderzoeker geeft, of dat je bijvoorbeeld een 
familieboek publiceert.

Het doet er ook niet toe of je de gegevens uit 
een openbare bron als de krant gehaald hebt, of 
dat je de gegevens gekregen hebt van een 
familielid van de persoon wiens privacy in het 
geding is. Iedereen heeft het 
‘zelfbeschikkingsrecht’ over zijn 
persoonsgegevens. Hij of zij mag bij elke 
gelegenheid bepalen of zijn gegevens al dan niet 
gedeeld mogen worden, digitaal of in druk, en 
heeft het recht ‘onbekend te blijven’.

Grondregels op basis van de AVG 
De AVG bevat een aantal basisprincipes die we 
toe kunnen passen op genealogisch onderzoek. 
Het gaat daarbij om de volgende grondregels:

• Stel betrokkenen op de hoogte
Door iemand te vertellen dat je over zijn 
gegevens beschikt, bied je hem de 
gelegenheid het ‘zelfbeschikkingsrecht’ over 
zijn persoonsinformatie uit te oefenen. 
Ouders beslissen daarbij voor hun 
minderjarige kinderen.

• Geef inzage en wijzig desgevraagd
Geef inzage in de informatie die je hebt. Dat 
is ook in het belang van de onderzoeker zelf. 
Over het algemeen wordt de kwaliteit van 
een genealogisch bestand daardoor verbeterd. 
Iemand weet zelf het beste waar en wanneer 
hij (of zij) geboren is, waar en wanneer hij 
getrouwd is en welke beroepen hij uitoefende.

Het voorzittersoverleg van genealogische verenigingen onderschreef op 21 maart 2015 de zeven pijlers 
van het genealogisch onderzoek. De verenigingen dragen de zeven pijlers uit als code of practice om zo 
de kwaliteit van het genealogisch onderzoek te bevorderen. In deze nieuwsbrief worden ze één voor 
één besproken en toegelicht. Deze keer pijler 5: ‘Respecteer privacy en de persoonlijke levenssfeer’.

Rob van Drie
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• Vraag toestemming voor publicatie
Als je van plan bent om de gegevens te 
publiceren, op internet of in druk, dan moet 
je vooraf toestemming hiervoor hebben. 
Deze kan het beste direct gevraagd worden 
wanneer je informatie bij iemand inwint. In 
veel gevallen krijg je die toestemming wel, 
zeker voor een gedrukte publicatie. Met 
toestemming voor openbaarmaking via 
internet zijn mensen over het algemeen wat 
terughoudender. 

De toestemming geldt alleen voor de 
gelegenheid en vorm waarmee iemand akkoord 
gegaan is. Stemt iemand in met publicatie in een 
familieboek, dan mag je daarna niet zomaar 
zonder zijn of haar goedkeuring een digitale 
versie hiervan online zetten.

Vind je het te omslachtig om iedereen om 
toestemming te vragen? Laat publicatie van de 
jongste generaties dan achterwege en beperk je 
tot iedereen die langer dan honderd jaar geleden 
geboren is. Genealogische 
computerprogramma’s bieden vaak de 
gelegenheid om een selectie te maken op basis 
van dit criterium.

Openbaarmaking tegen je wil 
Publiceert iemand tegen je wil je gegevens, dan 
kun je daar bezwaar tegen maken bij degene die 
dit deed, met het verzoek de informatie te 
wijzigen of te verwijderen. Meestal wordt hier 
gehoor aan gegeven. Gebeurt dit niet, dan kun je 
meer dwang uitoefenen en een advocaat in de 
arm nemen of in het uiterste geval iemand 
aanklagen. Je kunt ook een klacht bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens indienen.

Doden hebben geen privacy? 
De privacywetgeving is alleen van toepassing op 
levenden. ‘Doden hebben geen privacy’, zegt 
men wel. Toch heeft de onderzoeker ook hierbij 
een verantwoordelijkheid die behoort tot de 
‘ethiek van het genealogisch onderzoek’.

Wanneer je nabestaanden kunt kwetsen door het 
publiceren van gegevens over hun overleden 
verwanten uit recente generaties, stel je dan 
terughoudend op. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
familieleden die misstappen begaan hebben 

(bijvoorbeeld met een fout oorlogsverleden of 
criminele levenswandel), als prostituee in hun 
levensonderhoud voorzagen, et cetera. De 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 
de nabestaanden is dan belangrijker dan het 
individuele belang van de naar volledigheid 
strevende genealoog.

Volgende keer pijler 6: ‘Respecteer het 
auteursrecht’.

Meer informatie over de kritische genealogische 
methode en het genealogisch onderzoeksproces 
en privacy is te lezen in Rob van Drie, Verborgen 
verleden. Het stamboomboek (Zwolle 2014) 
22-23, 76-84, 147-148. Zie voor privacykwesties 
ook de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Meer over privacy & genealogie? Lees hier! 

Noot: In de oorspronkelijke tekst werd nog verwezen naar 
de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens). Deze is sinds 
25 mei 2018 opgegaan in de AVG.

Rob van Drie is 
hoofd van de sector 
expertise en 
plaatsvervangend 
directeur van CBG, 
Centrum voor 
familiegeschiedenis

http://autoriteitpersoonsgegevens.nl
https://ontdekjouwverhaal.nl/opslaan-publiceren/privacyregels-bij-publicatie/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
http://autoriteitpersoonsgegevens.nl
https://ontdekjouwverhaal.nl/opslaan-publiceren/privacyregels-bij-publicatie/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
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De historische archieven van het Limburgse 
Mook en Middelaar zijn vanaf nu in Nijmegen te 
vinden. Tot nu toe lag het archief met een lengte 
van 103 meter boekenplank opgeslagen in het 
Brabantse Grave.

De archieven lagen al buiten de Limburgse 
provinciegrenzen, in het Brabants Historisch 
Informatiecentrum in Grave. Toen dat werd 
gesloten moest worden gekeken naar een nieuwe 
bewaarplaats.

‘Er zijn historisch veel verbanden te leggen 
tussen Mook en Middelaar en Nijmegen’, 
vertelt archivaris Ellen Nieboer van het 
Regionaal Archief Nijmegen tegen 1Limburg. 
‘Je kunt er van alles vinden over de Slag op de 
Mookerhei of Operatie Market Garden.’

Lees hier verder.

ARCHIEF MOOK EN MIDDELAAR WORDT ONDERGEBRACHT IN NIJMEGEN

ZOEKAKTEN.NL IS GESTOPT
Enige tijd geleden is de site zoekakten.nl gestopt. Probeer je de site nu te zoeken, dan krijg je helaas 
een foutmelding. Het is jammer dat er, tot nu toe, geen overdracht heeft plaatsgevonden naar een 
andere organisatie, vereniging of persoon. Gelukkig is de informatie die je via zoekakten kon vinden 
niet weg! Zoekakten was namelijk niet meer dan een eenvoudige index op de gegevens bij de 
Mormonen oftewel op familysearch.org. Het zoeken is wel wat omslachtiger, maar het is best goed te 
doen. Daarbij komt dat heel veel archieven ook de oorspronkelijke akten online hebben staan via 
archieven.nl, wiewaswie.nl , openarch.nl en op één van de vele archiefsites.

Om van familysearch.org gebruik te maken heb je een gratis 
account nodig. Dit is geheel gratis en je krijgt geen reclame. 
Waarschijnlijk zullen de Mormonen je zoekgeschiedenis 
wel bijhouden, maar dat gebeurt zowat op elke site op het 
internet. Als je bent aangemeld, kom je na een klik Search 
kom je op de zoekpagina terecht. Op deze pagina is het 
linkergedeelte interessant. Je kan op de landkaart klikken, 
bijvoorbeeld Europa en dan een land kiezen. Je komt dan 
op de pagina van de land terecht. Kies vervolgens bij 
‘Image-only Historical Records’ bij ‘Birth, Marriage, and Death’ 
voor Show All  en je krijgt een lijst met verwijzingen naar 
de diverse pagina’s met foto’s van de akten. Kies ik 
bijvoorbeeld voor ‘Netherlands, Limburg Province, Civil 
Registration 1792-1963’ dan kom ik op een pagina terecht 
waar ik, nadat ik op ‘Browse through …’  heb geklikt, een 
gemeente kan kiezen.

https://regionaalarchiefnijmegen.nl/collecties/archieven/mook-en-middelaar
http://familysearch.org
http://archieven.nl
http://wiewaswie.nl
http://openarch.nl
http://familysearch.org
https://regionaalarchiefnijmegen.nl/collecties/archieven/mook-en-middelaar
http://familysearch.org
http://archieven.nl
http://wiewaswie.nl
http://openarch.nl
http://familysearch.org
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Nadat ik een gemeente heb gekozen, heb ik 
toegang tot akten van de burgerlijke stand van 
die gemeente. In de afbeelding hiernaast staat 
een voorbeeld van de gemeente Vaals. Het is dan 
even zoeken naar het juiste bestand met 
afbeeldingen.

Voorbeeld: Als ik de geboorteakte van mijn 
opa wil zien, die geboren is op 8 december 
1900, dan moet ik het bestand Geboorten 
1900-1902 hebben. Zonder dat ik het 
aktenummer heb,  kan ik al schatten dat ik 
ongeveer bij afbeelding 77 moet zijn. (230/3) 
. Op afbeelding 77, zit ik net in 1901, dus 
dat wordt terug bladeren. Als het 
aktenummer bekend is, dan wordt het nog 
eenvoudiger. Uiteindelijk staat op 
bladzijde 70, akte 223.

Een andere manier van beginnen met 
zoeken is dat je bij ‘Find a collection’  bijvoorbeeld 
Netherlands invult. Je krijgt dan meteen een lijst 
met verwijzingen naar de afbeeldingen. Op 
familysearch.org staan niet alleen gegevens uit 
Nederland, maar ook uit België, Duitsland en 
andere landen.

Een nadeel van familysearch.org is natuurlijk dat 
de site in het Engels is.

Tip: Ook via de genealogiewerkbalk heb je 
rechtstreeks toegang tot een bepaalde plaats in 
Nederland of België.

Links:
Nederland op familysearch.org
België op familysearch.org

NIEUWE MOGELIJKHEDEN WIEWASWIE.NL EN OPENARCH.NL

Sinds kort hebben de sites wiewaswie.nl 
en openarch.nl , voor betalende 
abonnees, nieuwe functionaliteiten.

Bij openarch.nl worden aan de hand 
van de gegevens van een huwelijk 
gegevens van de voorouders opgehaald. 
Dit gebeurt via de namen, zoals die in 
de huwelijksakte genoemd zijn. In het 
geval van mijn opa en oma zie je het 
volgende. Door op een naam te 
klikken zie ik vervolgens de daarbij 
behorende huwelijksakte. 

http://wiewaswie.nl
http://openarch.nl
http://openarch.nl
http://wiewaswie.nl
http://openarch.nl
http://openarch.nl
http://familysearch.org
http://familysearch.org
https://www.genealogiewerkbalk.nl/fs/
https://www.familysearch.org/search/collection/location/1927059?region=Netherlands
https://www.familysearch.org/search/collection/location/1927071?region=Belgium
http://familysearch.org
http://familysearch.org
https://www.genealogiewerkbalk.nl/fs/
https://www.familysearch.org/search/collection/location/1927059?region=Netherlands
https://www.familysearch.org/search/collection/location/1927071?region=Belgium
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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

wiewaswie.nl doet het op een gelijksoortige 
wijze. Mij is wel verteld dat ook andere 
schrijfwijzen worden meegenomen. Zoek ik 
nu weer mijn opa en oma op, dan zie ik ook 
bij wiewaswie gegevens van de voorouders van 
mijn oma. Hier wordt middels plusjes 
aangegeven wat de kwaliteit van de zo 
gevonden gegevens is. Klik ik nu op de oranje 
balk, dan kom ik bij het huwelijk van de 
ouders van mijn oma uit. Van daaruit zie ik 
weer andere akten. Voor meer info, lees hier.

Zo wordt genealogie toch makkelijk… of niet? 
Tip die ik mee kan geven: Controleer alles aan 
de hand van de echte akte!

Wil je gebruikmaken van deze extra 
functionaliteiten? Bij openarch.nl kost dit nu 
eenmalig €26,60 en bij wiewaswie.nl bent u voor 
een jaar €19,95 verschuldigd. Klik op de 
bovenstaande linken voor meer info.

http://wiewaswie.nl
https://www.wiewaswie.nl/nl/bronnen/LINKS
https://www.openarch.nl/my/?action=subscription&lang=nl
https://www.wiewaswie.nl/nl/abonnement/
http://wiewaswie.nl
https://www.wiewaswie.nl/nl/bronnen/LINKS
https://www.openarch.nl/my/?action=subscription&lang=nl
https://www.wiewaswie.nl/nl/abonnement/

