
Heemkundekring Jan uten Houte 
   Tel 076-5034244 
 

Markt 53 
4875 CC  Etten-Leur 

www.janutenhoute.nl 
secretariaat@janutenhoute.nl 

   

 

Genealogische werkgroep 
 

1 

Nieuwe overzichtslijsten van FamilySearch werden in Geneanet toegevoegd : 

• België, Geboorten : 307 989 toegevoegde gegevens 

• Italië, Napels, Castellammare di Stabia, Burgerlijke stand 

(Gemeente), 1809-1936: 471 276 toegevoegde gegevens 

• Nederland, Netherlands, Burgerlijke stand, 1811-1950: 1 638 

062 toegevoegde gegevens 

• Portugal, Portalegre, Registers van de Katholieke Kerk, 1859-1911: 62 865 toegevoegde gegevens 

• Spanje, Provincie Gerona, Burgerlijke stand, 1566-1956: 750 000 toegevoegde gegevens 

Zoek in de verzamelingen van FamilySearch op Geneanet 

Geneanet heeft een partnership getekend met FamilySearch om verzamelingen gegevens toe te 

voegen met betrekking tot geboorten, dopen, huwelijken, overlijdens en begrafenissen over heel 

Europa. Andere verzamelingen zullen toegevoegd worden. Deze gegevens zijn voorbehouden aan 

de Premium leden van Geneanet. 

 
 

Archief Vrij Nederland komt digitaal beschikbaar 

KB en WPG Uitgevers sluiten digitaliseringsovereenkomst 

02-11-2017 

Publieksmedia 

De naoorlogse edities van Vrij Nederland worden door 

de KB, de nationale bibliotheek van Nederland, 

gedigitaliseerd zodat ze beschikbaar komen via de 

website met historische kranten en tijdschriften 

Delpher.   

 

Lily Knibbeler, algemeen directeur van de KB, en Patrick 

Swart, directeur WPG Uitgevers, hebben een overeenkomst 

ondertekend  om het naoorlogse Vrij Nederland tot 1994 te 

digitaliseren en online beschikbaar te stellen via Delpher. 

De oorlogsedities van VN zijn daar al te vinden. 

 

Vrij Nederland: van verzetskrant tot opinieblad 

Vanaf 31 augustus 1940 verscheen Vrij Nederland als verzetskrant, illegaal en onregelmatig. Deze 

afleveringen uit de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) zijn al opgenomen in Delpher. Na de 

bevrijding ging de krant al snel verder als weekblad, vanaf juni 1945. In de decennia daarna groeide 

VN uit tot een spraakmakend, links georiënteerd opinieblad dat veel illustere journalisten, 

columnisten en illustratoren aan zich wist te binden. Reportages van Gerard van Westerloo, 

interviews van Bibeb, columns van Renate Rubinstein en Hugo Brandt Corstius, de tekeningen van 

Peter Vos en Peter van Straaten, de maandelijkse boekenbijlage en de jaarlijkse thriller- en 

detectivegids waren bepalend voor het ‘linkse levensgevoel’. 

https://www.geneanet.org/fonds/individus/cercles/?cercle=wvr
http://www.inct.nl/nl/artikel/hitlist/1/1/publieksmedia.html
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Cultureel erfgoed toegankelijk 

Vrij Nederland was vooral in de jaren zeventig en tachtig beeldbepalend, maar was ook daarvoor en 

daarna van grote invloed op politiek Nederland – niet alleen aan linkse zijde. VN is dan ook 

belangrijk cultureel erfgoed, dat het verdient om digitaal voor iedereen beschikbaar te zijn. Met de 

nu gesloten overeenkomst kan worden begonnen met de digitaliseringswerkzaamheden. Wanneer 

deze zijn afgerond is nog niet bekend. De KB en WPG Uitgevers -en uiteraard de redactie van VN 

zelf – zijn blij met deze samenwerking omdat op deze manier waardevol erfgoed bewaard blijft en 

beschikbaar komt voor iedereen. 

 

 

|  genealogieonline 

 

Inkleuren van zwart-wit foto's 

Genealogie Online kan uw zwart-wit foto omtoveren tot een kleuren foto! Het algoritme dat 

hiervoor wordt gebruikt is getraind op miljoenen foto's waardoor het verrassend goed kan inkleuren. 

Het zijn niet perse de echte kleuren, maar het brengt de foto's tot leven. Probeer het ook uit op uw 

foto's! 

 

 

Kan uw familie uw genealogisch werk al online bekijken? 

Zet ook uw genealogische gegevens en afbeeldingen in vier eenvoudige stappen op Genealogie 

Online en ontvang feedback van anderen, suggesties voor online scans en aanknopingspunten in 

andere stambomen. 

 
 
 

  

Zet nu ook uw genealogie online! 

https://www.genealogieonline.nl/nieuwe_publicatie/?utm_source=hmodh_nl_20171121&utm_medium=email&utm_campaign=go
https://www.genealogieonline.nl/?utm_source=hmodh_nl_20171121&utm_medium=email&utm_campaign=go
https://www.genealogieonline.nl/inkleuren/?utm_source=hmodh_nl_20171121&utm_medium=email&utm_campaign=go
https://www.genealogieonline.nl/inkleuren/?utm_source=hmodh_nl_20171121&utm_medium=email&utm_campaign=go
https://www.genealogieonline.nl/nieuwe_publicatie/?utm_source=hmodh_nl_20171121&utm_medium=email&utm_campaign=go
https://www.genealogieonline.nl/inkleuren/?utm_source=hmodh_nl_20171121&utm_medium=email&utm_campaign=go
https://www.genealogieonline.nl/nieuwe_publicatie/?utm_source=hmodh_nl_20171121&utm_medium=email&utm_campaign=go
https://www.genealogieonline.nl/nieuwe_publicatie/?utm_source=hmodh_nl_20171121&utm_medium=email&utm_campaign=go
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Archief maakt 180.000 oorlogsdossiers 

openbaar 

 

Het Nationaal Archief aan het Prins Willem Alexanderhof 20 in Den Haag heeft vandaag 180.000 

dossiers openbaar gemaakt over zogenaamde ‘vijandelijke vermogens’. Daartoe verbrak de 

algemene rijksarchivaris, Marens Engelhard, de zegels van tot nu toe geheime correspondentie. 

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog richtte de regering het Nederlands Beheersinstituut 

(NBI) op als onderdeel van de Raad voor Rechtsherstel. Het NBI was tussen 1945 en 1967 belast 

met het opsporen, beheren en eventueel afnemen van vermogens van landverraders, van Duitsers in 

Nederland en van tijdens de oorlog verdwenen personen, meestal gedeporteerde of ondergedoken 

joden. 

Sinds vandaag, Openbaarheidsdag, zijn die dossiers voor het eerst door iedereen in te zien. Alleen 

als de inhoud de privacy van nog levende personen kan schaden of hen onevenredig kan benadelen, 

of wanneer het landsbelang in het geding is, wordt de openbaarheid nog een aantal jaren beperkt. 

Dit mag maximaal 75 jaar duren, maar vaak is het korter. 

 

Dit artikel is gepubliceerd op 2 januari 2018 in Dagblad 070. 

 
 

https://dagblad070.nl/archief-maakt-180-000-oorlogsdossiers-openbaar/

