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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
26 September 2019 
19:30 Lezing IJzervreters in 
Revolutietijd : 
Beroepsmilitairen uit de 
beide Limburgen, 1750-1830, 
Lanaken (B) 
11 Oktober 2019 
19:30 - 22:00 HCC!
genealogie, Urmond
13 Oktober 2019 
11:00 - 17:00 16e 
Genealogische 
Ontmoetningsdag, 
Tongeren(B)
26 Oktober 2019  
11:00 - 16:00 HCC!
genealogiedag, Apeldoorn

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

16e Genealogische Ontmoetingsdag Limburg (B)

Op zondag 13 oktober 2019 wordt in het Triclinium van het 
Gallo-Romeins museum de 16e Genealogische Ontmoetingsdag 
Limburg van de Kon. Ver. Familiekunde Vlaanderen – Prov. 
Limburg vzw gehouden.

Op deze zondag zijn verschillende standhouders aanwezig, 
waaronder de Sectie Genealogie van het LGOG.

Standhouders 

• Genealogische informatie computerbestanden uit beide 
Limburgen door Mathieu Kunnen en Patrick Vanoppen - 
KVFVLimburg (B)

• Genealogische en heraldische verkoopstand - KVFV Limburg 
(B)

• Falerisch onderzoek - Heemkunde kring Landrada 
Munsterbilzen (B)

• Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Riemst (B)

• Stichting Edmond Delhougne - Roermond (NL)

• Pro-Gen Gebruikersgroep Limburg vzw (B)

• Heraldische stand; René Vroomen voor KVFV Limburg (B), 
LGOG en NGV (NL)

https://lgog.nl/activititeiten/ijzervreters-in-revolutietijd-beroepsmilitairen-uit-de-beide-limburgen-1750-1830
https://lgog.nl/activititeiten/ijzervreters-in-revolutietijd-beroepsmilitairen-uit-de-beide-limburgen-1750-1830
https://mz-limburg.hcc.nl/
https://mz-limburg.hcc.nl/
https://lgog.nl/activititeiten/16de-genealogische-ontmoetingsdag-limburg-van-de-kon-ver-familiekunde-vlaanderen-prov-limburg-vzw
https://lgog.nl/activititeiten/16de-genealogische-ontmoetingsdag-limburg-van-de-kon-ver-familiekunde-vlaanderen-prov-limburg-vzw
https://lgog.nl/activititeiten/16de-genealogische-ontmoetingsdag-limburg-van-de-kon-ver-familiekunde-vlaanderen-prov-limburg-vzw
https://lgog.nl/activititeiten/16de-genealogische-ontmoetingsdag-limburg-van-de-kon-ver-familiekunde-vlaanderen-prov-limburg-vzw
https://genealogie.hcc.nl/agenda/icalrepeat.detail/2019/10/26/1912/-/hcc-genealogiedag-in-coda-apeldoorns-archief.html
https://genealogie.hcc.nl/agenda/icalrepeat.detail/2019/10/26/1912/-/hcc-genealogiedag-in-coda-apeldoorns-archief.html
https://genealogie.hcc.nl/agenda/icalrepeat.detail/2019/10/26/1912/-/hcc-genealogiedag-in-coda-apeldoorns-archief.html
https://lgog.nl/activititeiten/ijzervreters-in-revolutietijd-beroepsmilitairen-uit-de-beide-limburgen-1750-1830
https://lgog.nl/activititeiten/ijzervreters-in-revolutietijd-beroepsmilitairen-uit-de-beide-limburgen-1750-1830
https://mz-limburg.hcc.nl/
https://mz-limburg.hcc.nl/
https://lgog.nl/activititeiten/16de-genealogische-ontmoetingsdag-limburg-van-de-kon-ver-familiekunde-vlaanderen-prov-limburg-vzw
https://lgog.nl/activititeiten/16de-genealogische-ontmoetingsdag-limburg-van-de-kon-ver-familiekunde-vlaanderen-prov-limburg-vzw
https://lgog.nl/activititeiten/16de-genealogische-ontmoetingsdag-limburg-van-de-kon-ver-familiekunde-vlaanderen-prov-limburg-vzw
https://lgog.nl/activititeiten/16de-genealogische-ontmoetingsdag-limburg-van-de-kon-ver-familiekunde-vlaanderen-prov-limburg-vzw
https://genealogie.hcc.nl/agenda/icalrepeat.detail/2019/10/26/1912/-/hcc-genealogiedag-in-coda-apeldoorns-archief.html
https://genealogie.hcc.nl/agenda/icalrepeat.detail/2019/10/26/1912/-/hcc-genealogiedag-in-coda-apeldoorns-archief.html
https://genealogie.hcc.nl/agenda/icalrepeat.detail/2019/10/26/1912/-/hcc-genealogiedag-in-coda-apeldoorns-archief.html
https://lgog.nl/themas/genealogie
https://twitter.com/sglgog
https://lgog.nl/themas/genealogie
https://twitter.com/sglgog
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• Sectie Genealogie van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 
(LGOG) (NL)

• Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Zuid-Limburg (NL)

• Heemkundige kring Nieuwerkerken (B)

• Stadsarchief Tongeren (B)

• Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Tongeren (B

Voor parkeermogelijkheden kijk op de pagina’s van de Sectie Genealogie.

De "Edmond Delhougne Penning" is bestemd voor een 
persoon die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de 
ontwikkeling en de promotie van de genealogie binnen het 
gebied van de Nederlandse en/of Belgische provincie 
Limburg.

Omstreeks 14:00 uur is er de huldiging en uitreiking van 
de tweede Edmond Delhougne Penning aan dhr. Piet 
Severijns uit Tongeren.

EDMOND DELHOUGNE PENNING

ARCHIEF MOOK EN MIDDELAAR ONDERGEBRACHT IN NIJMEGEN
De historische archieven van de Limburgse 
gemeente 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 L1. ‘Je kunt er van alles 
vinden over de Slag op de Mookerhei of 
Operatie Market Garden.

Bron : geneanet.org

UIT DE KERKVISITATIERAPPORTEN VAN HET BISDOM ROERMOND.
[86]  Sevenum  1717 

De catechismus is gesticht zoals bij de visitatie 
van 1668. Hij wordt gegeven door de kapelaan en 
de rest zoals bij de visitatie van 1703. De huidige 
koster is Gerardus Hermans, aangesteld door de 
tijdelijke heer. De schoolmeester is Henricus 
Tielen, aangesteld door de pastoor, schout en 
schepenen. De rest zoals bij de vorige visitaties. 

De zeer doorluchtige heeft hier 324 personen 
gevormd. De pastoor in Roermond moet 
verplicht worden om het overlijdensregister 
terug te geven.

De genoemde heer Hermans is gewaarschuwd vanwege 
herhaaldelijke dronkenschap, en in het geval hij zich 
niet betert, dat tot verdere rechtsmiddelen overgegaan 
moet worden.

https://nl.geneanet.org/actueel/post/2018/11/archief-limburgse-gemeente-mook-middelaar-ondergebracht-in-nijmegen?utm_source=geneanet&utm_medium=e-mail&utm_campaign=SITE_nl_lettre-hebdo-a18s46&xtor=EREC-0-30078%5Bnl_lettre_hebdo_a18s46%5D-20181116-%5Blien17%5D-1353283@1-20181116043214
https://lgog.nl/activititeiten/16de-genealogische-ontmoetingsdag-limburg-van-de-kon-ver-familiekunde-vlaanderen-prov-limburg-vzw
https://lgog.nl/activititeiten/16de-genealogische-ontmoetingsdag-limburg-van-de-kon-ver-familiekunde-vlaanderen-prov-limburg-vzw
https://nl.geneanet.org/actueel/post/2018/11/archief-limburgse-gemeente-mook-middelaar-ondergebracht-in-nijmegen?utm_source=geneanet&utm_medium=e-mail&utm_campaign=SITE_nl_lettre-hebdo-a18s46&xtor=EREC-0-30078%5Bnl_lettre_hebdo_a18s46%5D-20181116-%5Blien17%5D-1353283@1-20181116043214
https://www.familiekunde-limburg.be/tweede-edmond-delhougne-penning-toegekend-aan-genealoog-piet-severijns-uit-tongeren
https://www.familiekunde-limburg.be/tweede-edmond-delhougne-penning-toegekend-aan-genealoog-piet-severijns-uit-tongeren
https://www.familiekunde-limburg.be/tweede-edmond-delhougne-penning-toegekend-aan-genealoog-piet-severijns-uit-tongeren
https://www.familiekunde-limburg.be/tweede-edmond-delhougne-penning-toegekend-aan-genealoog-piet-severijns-uit-tongeren
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GENEALOGISCH ONDERZOEK

PIJLER 7 DEEL HET RESULTAAT VAN JE ONDERZOEK

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 7: ‘Deel het resultaat van je onderzoek.’ 

Rob van Drie

Stap op het podium
Door het onderzoek voor jezelf te houden of het 
delen ervan steeds maar weer uit te stellen doe je 
jezelf en je omgeving tekort: je mist het plezier 
dat het delen van je vondsten kan geven, zoals de 
feedback die inspiratie levert voor verder 
onderzoek. Elk onderzoek levert kleine en grote 
verhalen op die het vertellen waard zijn. Dat kan 
mondeling, in de kleine kring van een verjaardag 
of andere familiebijeenkomst, maar er zijn 
tegenwoordig ook laagdrempelige 
mogelijkheden om online te publiceren.

Begin een blog of Facebookpagina
Een van de gemakkelijkste manieren om je 
onderzoek online te delen is het starten van een 
blog. Dat kan bijvoorbeeld bij Wordpress of 
Blogger. Je kunt kiezen uit verschillende 
opmaakmodellen, waardoor je blog direct een 
goede uitstraling heeft. Een blog heeft het 
voordeel dat je eenmaal gepubliceerde teksten 
later kunt aanpassen, als je nog wat extra 
informatie gevonden hebt, of er een fout in 
blijkt te zitten. Door regelmatig te bloggen 

bouw je een community van volgers op. Naast 
deze vaste aanhang zullen ook toevallige 
bezoekers langskomen, omdat de inhoud van 
elke blogtekst vindbaar wordt via Google.
Er staan al duizenden genealogische blogs online 
die je kunnen inspireren. Vooral in Amerika zijn 
ze erg populair. Online zijn handleidingen en 
instructiefilmpjes te vinden over het maken van 
zo’n blog. Zoek bijvoorbeeld via Google of in 
YouTube met de woorden ‘family history 
blogging’.

Ook een Facebookpagina kun je inzetten om 
over je familiegeschiedenis te berichten. Het is 
een eenvoudig te betreden podium. De 
infrastructuur ligt al voor je klaar om over je 
onderzoek te schrijven en een publiek van 
volgers op te bouwen.

Stamboomonderzoek doe je als onderzoeker veelal in je eentje. Daarbij kun je alles wat je verzamelt 
natuurlijk voor jezelf houden, in mappen doen die uiteindelijk op zolder belanden of die in digitale 
vorm in een vergeethoek van je computer terechtkomen. Of misschien wacht je tot je ‘klaar’ bent 
met je onderzoek, tot je het ultieme familieboek kunt schrijven. Dit uitstel leidt uiteindelijk in veel 
gevallen tot afstel.
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Kies	een	webservice	

Verschillende	webservices	bieden	de	
mogelijkheid	je	stamboom	online	te	
presenteren.	Op	sommige	websites,	zoals	
GenealogieOnline,	gebeurt	dat	via	de	upload	
van	een	Gedcom-bestand,	dat	na	bewerking	
online	wordt	gepresenteerd.	Zo’n	Gedcom	heb	
je	dan	bijvoorbeeld	verkregen	door	een	export	
uit	een	stamboomprogramma	als	Aldfaer	of	
GensdataPro.	Je	kunt	het	dus	gebruiken	als	
etalage	voor	de	gegevens	uit	je	
computerprogramma	die	je	aan	het	
internetpubliek	wilt	tonen.	

Andere	webservices	zijn	meer	gericht	op	het	
online	bouwen	van	stambomen.	De	basis	kan	
een	Gedcom-bestand	zijn	waarop	je	
vervolgens	online	voortbouwt.	Voorbeelden	
daarvan	zijn	Geneanet,	MyHeritage	en	
StamboomNederland.		

Online	bouwen	vraagt	om	een	extra	kriKsche	
houding.	Je	moet	je	er	terdege	bewust	van	zijn	
dat	wat	je	aan	informaKe	online	zet	in	principe	
‘vogelvrij’	is.	Dat	vraagt	om	zorgvuldig	gebruik	
van	gegevens	met	een	privacygevoelig	karakter	
en	om	controle	van	de	kwaliteit	van	de	
informaKe.	Iedereen	kan	wat	online	staat	
kopiëren	en	hergebruiken.	Voor	sommige	
onderzoekers	lijkt	kwanKteit,	de	grooOe	van	de	
stamboom,	voor	kwaliteit	te	gaan.	Sommige	
webservices	maken	het	daarbij	simpel	om	via	
zogenaamde	matching	door	middel	van	hints	
gegevens	uit	andere	stambomen	te	kopiëren.	
Fouten	worden	dan	gemakkelijk	
vermenigvuldigd.		

Maak je eigen familieboek of glossy 
Kies je toch voor een papieren familie-uitgave, 
dan zijn er tegenwoordig allerlei online 
mogelijkheden om zo’n product zelf te 
realiseren. Een familieboek maken kan 
bijvoorbeeld op de websites van Blurb en Pro-
Book. De websites bevatten sjablonen en 
handleidingen om het opmaakproces te 
ondersteunen. Kleine oplages, vanaf één 
exemplaar, zijn mogelijk. En je eigen Linda of 
Maarten! maken? Zo’n glossy ligt tegenwoordig 
binnen ieders handbereik. Je kunt hiervoor 
bijvoorbeeld online terecht bij Jilster. Realiseer 
je overigens wel dat de productie van zo’n boek 

of magazine behalve een financiële uitgave ook 
tijdsinvestering en doorzettingsvermogen zal 
vragen.

�
Verenigingstijdschrift 
Tot slot nog een belangrijke papieren 
mogelijkheid om je onderzoek te delen en 
feedback te krijgen: word lid van een 
genealogische vereniging of werkgroep. Dat 
biedt de mogelijkheid in contact te komen met 
collega-onderzoekers waarmee je kennis en 
informatie kunt uitwisselen. Verenigingen 
hebben een tijdschrift met redactie die je zal 
ondersteunen bij je eerste schreden op het 
schrijverspad. 
Welk podium je ook kiest, stap erop en vertel de 
verhalen die je te vertellen hebt!

Alle stappen op een rij?
Voor wie de Zeven pijlers van het genealogisch 
onderzoek nog eens wil nalezen: ze worden als 
thema besproken op cbg.nl.

Noot van de redactie:
Lees goed de voorwaarden 
van de stamboom-site 
waar je gegevens 
publiceert. Het kan zijn 
dat de site van alles met je gegevens kan doen. Wil je 
dat niet, publiceer dan op je eigen site. 
Behalve de genoemde sites kan je ook je stamboom 
publiceren bij genealogieonline.nl 

Houdt ook goed de regels van de AVG in de gaten met 
het vrijelijk publiceren van je stamboomgegevens. 
De redactie is niet verantwoordelijk voor misstanden 
bij het publiceren van je stamboom.

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

http://cbg.nl
http://genealogieonline.nl
http://cbg.nl
http://genealogieonline.nl
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Bent u op zoek naar een persoon die bij 
Koninklijk Besluit een onderscheiding ontving 
in de periode 1815 – 1993? Dan heeft het 
Nationaal Archief een handige zoekfunctie!

Het archief Kanselarij der Nederlandse Orden 
(2.02.32) bevat kaarten met gegevens over 
gedecoreerden in één van de militaire of civiele 
orden in de periode 1815 – 1993. De kaarten zijn 
gedigitaliseerd en vindbaar via de index 
Kanselarij der Nederlandse Orden: Index 
gedecoreerden. De scans van kaarten van 
personen die vóór 2005 zijn overleden, zijn 
overgedragen aan het Nationaal Archief. De 
scans van gedecoreerden die in 2005 nog in leven 
waren bevinden zich nog bij de Kanselarij der 
Nederlandse Orden.

Doorzoek de index op achternaam 
Vul de achternaam in van de persoon die u 
zoekt. Van de gedecoreerden zijn de volgende 
gegevens opgenomen:
• achternaam
• de naam van de echtgenoot (alleen voor 

getrouwde vrouwen)
• voorna(a)m(en) of voorletter(s)
• geboortedatum
• naam van de orde
• graad binnen de orde
• registratienummer of jaar
• link naar de scan (indien overleden vóór 2005)

�

Welke informatie vindt u op een scan ? 
In de informatie in de index staat een link naar 
de scan. Hierop staat meer informatie over de 
gedecoreerde en de datum en volgnummer van 
het Koninklijk Besluit waarmee u het Koninklijk 
Besluit kunt opvragen. Dat kan op twee 
manieren: via het afschrift van het Besluit bij de 
Kanselarij, of via het originele Koninklijk 
Besluit. U kunt via de zoekhulp Koninklijke 
Besluiten nalezen op welke wijze u het beste 
kunt zoeken naar het Besluit.
Bij het uitvaardigen van een Koninklijk Besluit 
voor een Koninklijke onderscheiding werd een 
afschrift gestuurd aan de Kanselarij der 
Nederlandse Orden. Dit is te vinden in 
verschillende series in het archief van de 
Kanselarij der Nederlandse Orden (2.02.32) 
Vindt u wel een naam maar geen scan van het 
indexkaartje, dan was deze persoon in 2005, toen 
de scans werden overgedragen aan het Nationaal 
Archief, nog in leven. U kunt dan het papieren 
indexkaartje opvragen dat hoort bij de 
betreffende onderscheiding. Bekijk hiervoor in 
het archief van de Kanselarij der Nederlandse 
Orden (2.02.32), de inventarisnummers 652 t/m 
870, 871 t/m 874, 875 t/m 881 en 882 t/m 888.

Bron : nationaal archief

�

KANSELARIJ DER NEDERLANDSE ORDEN: GEDECOREERDEN

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.02.32
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.02.32
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.02.32
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00435
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00435
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00435
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/koninklijke-besluiten
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/koninklijke-besluiten
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.02.32
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.02.32
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/kanselarij-der-nederlandse-orden-gedecoreerden#collapse-9168
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.02.32
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.02.32
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.02.32
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00435
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00435
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00435
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/koninklijke-besluiten
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/koninklijke-besluiten
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.02.32
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.02.32
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/kanselarij-der-nederlandse-orden-gedecoreerden#collapse-9168
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