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Met de vernieuwde documentenviewer van Geneanet is het eenvoudiger dan ooit om akten en documenten te 

lezen ! 

De aanpassingen geven genealogen een krachtiger en effectiever middel om documenten te lezen en te tonen. 

 

  

Op deze knop klikken om de positie te tonen van wat u van het beeld ziet. 

Op deze knop klikken om het beeld 90 graden naar rechts te roteren. 

Op deze knop klikken om helderheid en contrast aan te passen. 

Op deze knop klikken voor een negatieve weergave van de afbeelding. 

Op deze knop klikken om het beeld naar zwart-wit om te zetten. 

Op deze knop klikken om de instellingen vast te zetten. 

Op deze knop klikken om de instellingen te resetten. 

Op deze knop klikken voor hulp. 

  

Maak gebruik van deze cursor om in- en uit te zoomen. U kunt hiervoor 

ook het muiswieltje gebruiken. 
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Nieuw op Geneanet : personen die onder de privacy-instellingen vallen toch 

openbaar tonen 
Gepost door Jean-Yves op 26 jun. 2017  

 

Nieuw op Geneanet : personen die onder de privacy-instellingen vallen toch openbaar tonen 

Op Geneanet bestaan er drie instellingen voor de privacy binnen uw stamboom : 

– Half-verborgen : van personen jonger dan 100 jaar worden alleen de voornamen, namen en verbintenissen 

getoond. 

– Privé : van nog levende personen jonger dan 100 jaar wordt alles verborgen. 

– Openbaar : alle informatie van alle personen in uw stamboom wordt getoond. 

Soms worden personen door deze instellingen verborgen, terwijl u ze juist openbaar wilt hebben.  

Het is vanaf nu mogelijk deze verborgen personen op “Openbaar” in te stellen ! 

Klik op “Stamboom” in de menubalk en kies achtereenvolgens voor “GEDCOM importeren/exporteren”, 

“Instellingen” en “Privacy”. Klik daar op het tabblad “Openbare personen”. 

 

Om een verborgen persoon op “Openbaar” in te stellen klikt u op “Een persoon toevoegen” en vult u de naam 

en voornaam in. Er verschijnt vervolgens een lijstje met personen met de door u ingevulde namen. U 

selecteert de juiste persoon en klikt op “Toevoegen”. 
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Zoals U weet was het al mogelijk om een niet verborgen persoon op “Privé” in te stellen via het tabblad 

“Verborgen personen”. 

Familie van je? Paupers en kolonisten nu makkelijk te vinden op nieuwe website 

allekolonisten.nl 
Gepubliceerd: 26 juni 2017 16:12  

Assen - Zo’n 200 jaar geleden werden er 100.000 wezen, vondelingen, verlaten kinderen, arme gezinnen, landlopers en 

paupers naar de Koloniën van Weldadigheid gestuurd. Meer dan één miljoen mensen stammen hiervan af.  

 

Het Drents Archief heeft de digitale informatie over deze kolonisten gebundeld en een nieuwe website 

ontwikkeld voor het zoeken naar deze personen. Mensen die willen weten of ze familie hadden in de koloniën 

kunnen vanaf nu kijken op allekolonisten.nl. Inschrijfregisters, signalementskaarten met foto’s en 

correspondentie zijn hier te vinden. Een digitale archivaris helpt de geïnteresseerden op weg. Op 

allekolonisten.nl is ook allerlei achtergrondinformatie te vinden over de Maatschappij van Weldadigheid en de 

Rijkswerkinrichtingen, de koloniën en hun bewoners.  

Wrat op wang, anker op onderarm 

Een vrouw die zich vrijwillig in het bedelaarsgesticht laat opnemen om met haar geliefde te kunnen trouwen, 

een doofstom weesjongetje dat toch nog goed terecht komt en een bedelaarskolonist die stiekem biljart speelt 

in de herberg. Het zijn allemaal verhalen uit het archief van de Maatschappij van Weldadigheid. De kleine 

zesduizend signalementskaarten geven een uiterlijke beschrijving van de kolonisten, met specifieke 

lichaamsmetingen, vingerafdrukken en foto. Bijzonderheden als moedervlek op kin, getatoeëerd anker op 

rechterhand, wrat op wang en donker behaarde borst zijn minutieus beschreven. De brieven en de 

signalementskaarten zijn allen doorzoekbaar op naam. 

 

http://www.allekolonisten.nl/

