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Foto: Het Rode Kruis  

Rode Kruis draagt oorlogsgegevens over aan 

Nationaal Archief  

Gepubliceerd: 16 februari 2018 (Bron: www.nu.nl) 

 

Het Rode Kruis draagt zijn oorlogsarchief over aan het Nationaal Archief in Den Haag. Vrijdag is het 

archief symbolisch overgedragen, over twee weken vindt de fysieke verhuizing plaats.  

Het archief bestaat uit 1,3 kilometer aan archiefmateriaal over onder meer vermiste personen, 

slachtoffers van bombardementen en krijgsgevangenen. Elk jaar nog krijgt Rode Kruis zo'n 1200 

verzoeken om na te gaan wat er in de Tweede Wereldoorlog met een familielid is gebeurd. 

Het Rode Kruis begon kort na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog met het bijhouden van deze 

gegevens. De collectie heeft betrekking op 1,5 miljoen mensen. Het archiefmateriaal gaf veel 

nabestaanden duidelijkheid over het lot van hun naasten en heeft een belangrijke rol gespeeld bij de 

toekenning van uitkeringen aan weduwen en wezen. 

''Nu het archief niet langer deze rol vervult, is het tijd voor het Rode Kruis het archief over te dragen 

om te zorgen dat deze informatie voor de eeuwigheid behouden blijft. In het Nationaal Archief heeft 

het Rode Kruis daarvoor een betrouwbare partner gevonden", aldus het Rode Kruis. 

10 kilometer archief 

Het Nationaal Archief beschouwt de overname van het oorlogsarchief als een mooie aanvulling op de 

eigen collectie. ''Deze collectie is van nationale betekenis en sluit heel goed aan bij wat al in het 

Nationaal Archief ligt", zegt Marens Engelhard, algemeen directeur Nationaal Archief. 
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Met het materiaal van het Rode Kruis erbij heeft het Nationaal Archief binnenkort bijna 10 kilometer 

aan oorlogsarchief in huis. 

 
 
 

Archief van Javanen in Den Haag naar 

gemeente 

16 februari 2018 (Bron: www.waterkant.net) 

Deze week droeg de Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie (STICHJI) haar digitale 

verzameling van het erfgoedproject ‘Javanen in de Nederlandse Polder’ over aan het Haags 

Gemeentearchief (HGA). Door deze verzameling in bewaring te geven aan het HGA wordt de sociale 

geschiedenis van de Javanen uit Suriname goed bewaard. Dit is een bijzondere archiefoverdracht; niet 

alleen is dit het 1e migrantenarchief dat geschonken wordt aan het HGA, het is ook het 1e particuliere, 

volledig digitale archief in de collectie. 

Het verzamelde materiaal dat in de toekomst via de website van het HGA toegankelijk wordt, bevat 

digitale reproducties van gesprekken met Javaans Surinaamse migranten, verhalen, foto’s en films en 

aanvullende documenten, zoals krantenartikelen en publicaties. Er zit beeld- en documentatiemateriaal 

bij uit persoonlijke archieven van migranten. Ook audioverslagen maken hier deel van uit. 

https://www.waterkant.net/wp-content/2018/02/javanen-den-haag.jpg
https://www.waterkant.net/wp-content/2018/02/javanen-den-haag.jpg
https://www.waterkant.net/wp-content/2018/02/javanen-den-haag.jpg
https://www.waterkant.net/wp-content/2018/02/javanen-den-haag.jpg
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De tentoonstelling ‘Van nieuwkomer tot Hagenees – Javaanse Surinamers in beeld’, die vanwege de 

overdracht van 13 februari tot 26 maart 2018 in het Atrium te zien is, biedt een inkijk in deze 

bijzondere schenking. (FOTO van STICHJI: Hariëtte Mingoen, voorzitter van Stichting Comité 

Herdenking Javaanse Immigratie (STICHJI) draagt het archief over) 

 

Bron: HCC-Genealogie. 
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Ook Bidprentjes op Open Archieven  

Bidprentjes zijn een belangrijke bron voor genealogische onderzoek. Veel heemkundekringen en -

verenigingen hebben bidprentjes in hun collectie die zij via Internet toegankelijk maken, sommigen 

alleen door het verstrekken van een index (en scans op verzoek of locatie), andere door ook het 

bidprentje als scan aan te bieden. 

Open Archieven geeft deze collecties graag een groter podium door -in overleg- de indexgegevens op 

te nemen op Open Archieven. De personen genoemd op de bidprentjes zijn nu dus ook vindbaar op 

Open Archieven, ze linken door naar de bronwebsites. 

Website Gelders Provinciaal knooppunt WO2GLD online  

De website www.wo2gld.nl is live. Het brengt WO2-organisaties in Gelderland in kaart en biedt meer 

informatie over de werkzaamheden, projecten, activiteiten en mensen van WO2GLD. De site is een 

groeimodel en moet de komende tijd uitgroeien tot het eerste provinciale knooppunt van het Netwerk 

Oorlogsbronnen: een plek voor regionale en meer specifieke zoekingangen voor gebruikers die 

geïnteresseerd zijn in de Gelderse geschiedenis van WO2.  

Lees hier verder. 

ArchievenWO2.nl definitief uit de lucht  

De website ArchievenWO2.nl is definitief uit de lucht. De archiefbeschrijvingen zijn opgenomen in de 

collectie-portal Oorlogsbronnen.nl en staan daarmee in context van miljoenen anderen WO2-bronnen 

als objecten, beeldmateriaal, interviews, krantenartikelen en meer. De thematische toegang is eveneens 

overgenomen en uitgebreid door het Netwerk Oorlogsbronnen. 

Deelnemende archiefinstellingen hebben hierover bericht gekregen. Mochten er nog vragen zijn, neem 

dan via mail contact op met Oorlogsbronnen. 

Nieuw bij Regionaal Archief Tilburg  

Bij het Regionaal Archief Tilburg zijn beschikbaar gekomen: 

Notariële archieven van Hoge en Lage Zwaluwe, Raamsdonk en Terheijden 

Archieven van Loon op Zand (in de studiezaal) 

Archiefbestanden die in het nieuwe jaar 2018 openbaar zijn geworden (online en in de studiezaal) 

Nationaal Archief voegt websites samen  

Het Nationaal Archief gaat de huidige twee websites www.nationaalarchief.nl en www.gahetna.nl 

fuseren tot één website: www.nationaalarchief.nl. 

Lees hier verder. 

Converteer uw bestanden… online  

Krijgt u soms een bestand dat u niet kunt openen omdat de bestandsextensie onbekend is? Of wilt u 

een bestand converteren vóór u het naar iemand verstuurt? Met deze tools kunt u online bestanden 

omzetten of converteren. 

  

https://www.openarch.nl/
https://www.oorlogsbronnen.nl/oorlogsbronnen-gelderland?utm_source=Nieuwsbrief+Netwerk+Oorlogsbronnen&utm_campaign=34359c484d-Nieuwsbrief+Netwerk+Oorlogsbronnen+januari+2018&utm_medium=email&utm_term=0_31da075c00-34359c484d-232476802
http://www.oorlogsbronnen.nl/
mailto:info@oorlogsbronnen.nl
http://www.regionaalarchieftilburg.nl/home/blog-detail/algemeen/2017/12/22/notari%C3%ABle-archieven-online-beschikbaar/?utm_source=Regionaal+Archief+Tilburg+Nieuwsbrief&utm_campaign=e399bb9467-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_09&utm_medium=email&utm_term=0_552aa97916-e399bb9467-638569
http://www.regionaalarchieftilburg.nl/home/blog-detail/algemeen/2017/12/28/nieuwe-archieven-loon-op-zand/?utm_source=Regionaal+Archief+Tilburg+Nieuwsbrief&utm_campaign=e399bb9467-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_09&utm_medium=email&utm_term=0_552aa97916-e399bb9467-638569
http://www.regionaalarchieftilburg.nl/home/blog-detail/algemeen/2018/01/01/openbaarheidsdag-2018/?utm_source=Regionaal+Archief+Tilburg+Nieuwsbrief&utm_campaign=e399bb9467-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_09&utm_medium=email&utm_term=0_552aa97916-e399bb9467-638569
https://www.nationaalarchief.nl/beleven/nieuws/onder-constructie-nationaal-archief-voegt-websites-samen
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Doc, docx, xlsx, pdf, swf, jpeg, tiff, mp3, mp4, flac, wma, eps, wbmp, mkv, 7z, azw, epub, ... het zijn 

maar enkele van de honderden bestandsformaten die bestaan. Wellicht kunnen een aantal van deze 

formaten niet geopend kunnen worden door de programma’s op uw computer. U kunt uiteraard op 

zoek gaan naar geschikte programma’s en die installeren, maar vaak volstaat het om een bestand te 

converteren naar een formaat dat uw huidige software wel kan lezen. 

Vele formaten op online-convert.com 

Op het gratis online-convert.com ( http://www.online-convert.com ) kunt u bestanden uit zes 

categorieën converteren. Zo zijn er audiobestanden als aac, aiff, mp3, ogg en flac. Verder zijn er 

videobestanden (3gp, mkv, mp4, flv enz), fotobestanden (bmp, eps, gif, tiff, webmp en meer), 

documentbestanden (doc, docx, odt, pdf enz), e-book-bestanden (azw, epub, mobi, lit) en 

archiefbestanden (7z, tar, zip). De gratis versie van deze dienst zet bestanden tot 100 MB om en u kunt 

tot vier bestanden gelijktijdig converteren (door meerdere tabbladen van uw browser te openen). In 

onze tests ging het converteren snel en correct. U kunt bestanden uploaden, maar ook een url ingeven 

of zelfs bestanden uit uw Dropbox of Google Drive aanklikken. Tip. Grotere bestanden kunt u 

converteren met een abonnement, vanaf € 4,80 per dag tot € 45 per maand. 

Convert Files en Convertio 

Ook bij Convert Files ( http://www.convertfiles.com ) kunt u honderden bestandstypes gratis omzetten. 

De website toont veel meer reclamebanners, maar handig is wel dat u niet eerst het juiste 

(input)formaat moet kiezen. De dienst herkent dat na het uploaden zelf. U kiest dus gewoon het 

outputformaat en start de conversie. Tip. U kunt het geconverteerde bestand ook rechtstreeks naar uw 

e-mailadres laten versturen ( Send a download link to my email ).  

Convertio ( http://www.convertio.co ) toont minder reclame. U kunt een bestand uploaden en daarna 

Add more files kiezen om meerdere bestanden in één keer te laten converteren (ze hoeven niet van 

hetzelfde type te zijn). Geconverteerde bestanden kunt u meteen downloaden naar uw toestel of 

opslaan op Dropbox of Google Drive. Meerdere bestanden kunt u ook in één zip-bestand downloaden. 

Tip. U kunt ook bestanden uit uw Dropbox of Google Drive kiezen om te uploaden en daarna te laten 

converteren. In onze tests ging het converteren erg snel.  

 

1.200 bestandstypes met Zamzar 

Kunnen de vermelde diensten uw bestand niet omzetten? Probeer dan Zamzar ( 

http://www.zamzar.com ), dat maar liefst 1.200 bestandstypes kan converteren. Nadeel is wel dat u 

verplicht een e-mailadres moet geven voor elke conversie, u krijgt namelijk een link naar het 

geconverteerde bestand per e-mail toegestuurd. Met de Basic-versie ($ 9/maand) krijgt u ook een 

online ruimte waar u al uw bestanden kunt bewaren, beheren en binnenhalen.  

Tip. Wilt u een afbeelding naar een pdf omzetten, en zijn de resultaten van de online tools niet 

voldoende? Probeer dan de gratis Windows-tool Alchemy ( https://dawnlabs.io/alchemy ), waar we 

goede resultaten mee behaalden.  

Gebruik het gratis online-convert.com of Convertio om bestanden online om te zetten naar andere 

formaten. U kunt zelfs bestanden direct uploaden uit uw Dropbox of Google Drive. Nog meer 

bestandstypen converteren kan met Zamzar, ook deze is gratis. 

Miltaire onderscheidingen  

Als je wilt weten of er aan een militair familielid soms een onderscheding is toegekend raadpleeg dan 

de database dapperheidsonderscheidingen van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/onderscheidingen/dapperheidsonderscheidingen/databank-dapperheidsonderscheidingen
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Tussen 1815 en 1940 kende het Koninkrijk der Nederlanden de onderscheidingen: de Militaire 

Willems-Orde (1815); de Medaille (later: het Kruis) voor Moed en Trouw (1839/1898); het Eresabel 

(1855); de Eervolle Vermelding (1815/1877). 

Sinds 1940 kent het Koninkrijk der Nederlanden de onderscheidingen: de Militaire Willems-Orde 

(1815/1940); het Verzetskruis (1946); de Bronzen Leeuw (1944); de Verzetsster Oost-Azië (1948); het 

Bronzen Kruis (juni 1940); het Kruis van Verdienste (februari 1941); het Vliegerkruis (augustus 1941). 

Notariële archieven van Oosterhout  

De notariële archieven van Oosterhout van 1612-1935 zijn op de website van Regionaal Archief 

Tilburg integraal gescand beschikbaar.  

En de minuutakten van 1926-1935 van de notariële archieven van Tilburg zijn vanaf heden ook online 

te bekijken. 

 

Nationaal Archief voegt sites samen  

• 27 februari 2018  

Het Nationaal Archief heeft haar site samengevoegd met Gahetna.nl, die gericht was op 

gebruikers van archieven.  

De afgelopen jaren onderhield het Nationaal Archief twee websites: een voor de zakelijke klanten 

(nationaalarchief.nl) en een voor de gebruikers van archieven (gahetna.nl). “Beide websites waren aan 

vervanging toe,” zegt communicatieadviseur Dirk-Jan Emans. “Dat bood ons de kans om onze 

websitekeuzes volledig te herijken en de websites samen te voegen. Op die manier bieden we al onze 

diensten en informatie aan via één loket. We presenteren nu één website waarbij de bezoeker zelf 

bepaalt hoe hij door onze informatie navigeert. We zijn met één website goed vindbaar voor alle 

partijen.” 

Driedeling 

De site is opgedeeld in drie onderdelen: Onderzoeken, Beleven en Archiveren. “Deze driedeling 

verwoordt de primaire behoeftes van onze klanten, aldus Emans. “De klantvraag hebben we uitgebreid 

onderzocht aan de hand van gesprekken en vragenlijsten. Iedere klantgroep wordt zo in zijn eigen 

omgeving optimaal bediend.” 

Aanpassingen 

“De site is medio januari live gegaan. We ontdekken nu waar aanpassingen aan de site nodig zijn, 

mede door signalen van onze klanten. Dat blijven we doen; de site wordt continu aangevuld en 

aangepast op basis van klantvragen en ontwikkelingen. Tijdens het ontwikkelen van de website hebben 

we intern intensief met een doorsnee van de hele organisatie samengewerkt. De online dienstverlening 

in ‘Onderzoeken’ wordt op dit moment doorontwikkeld. De oplevering van dit onderdeel staat gepland 

voor later dit jaar.” 

 

  

http://www.regionaalarchieftilburg.nl/home/blog-detail/algemeen/2018/01/12/notari%C3%ABle-archieven-oosterhout-digitaal-beschikbaar/?utm_source=Regionaal+Archief+Tilburg+Nieuwsbrief&utm_campaign=eb1f3798a4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_02&utm_medium=email&utm_term=0_552aa97916-eb1f3798a4-638569
http://www.regionaalarchieftilburg.nl/home/blog-detail/algemeen/2018/01/12/aanvulling-notari%C3%ABle-archieven-tilburg-online-beschikbaar/?utm_source=Regionaal+Archief+Tilburg+Nieuwsbrief&utm_campaign=eb1f3798a4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_02&utm_medium=email&utm_term=0_552aa97916-eb1f3798a4-638569
http://gahetna.nl/
http://nationaalarchief.nl/
http://gahetna.nl/
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VNG: Haal gezinskaarten van de website 

http://www.binnenlandsbestuur.nl/gezinskaarten 

Veel archiefinstellingen van onder meer steden en provincies publiceren digitale gezinskaarten in hun 

online archieven.  Dat is op grond van de privacy- en archiefwetgeving echter niet toegestaan. De 

VNG adviseert dan ook om de gezinskaarten offline te halen. 

Klachten 

Archiefinstellingen hebben te maken van klachten van burgers over het online publiceren van 

gezinskaarten. Op deze gedigitaliseerde kaarten staan tal van gegevens over de persoon, de 

familieverbanden, woonplaats en vorige woonplaatsen, beroep en ook over bijvoorbeeld de kerkelijke 

gezindte. Volgens de VNG is het op grond van de privacy- en archiefwetgeving niet toegestaan deze 

gegevens online te publiceren. 

Gestegen levensverwachting 

Gezinskaarten werden in de bevolkingsadministratie gebruikt tussen 1921 en 1939. Daarna werden ze 

vervangen door de persoonskaart. De gezinskaarten mogen na 75 jaar worden geopenbaard. Er werd 

vanuit gegaan dat mensen in de regel na die periode overleden zouden zijn. Maar doordat mensen 

steeds ouder worden, is dat niet meer per definitie het geval. Ook is het feit dat na 75 jaar de beperking 

op de openbaarheid op grond van artikel 15 van de Archiefwet vervalt, is volgens de VNG niet 

voldoende om publicatie te rechtvaardigen. ‘Volgens de Archiefwet geldt een uitzondering voor 

archiefdiensten om bijzondere persoonsgegevens te verwerken (artikel 2a Aw), het is echter verboden 

ze ter raadpleging of gebruik beschikbaar te stellen (artikel 2a lid 1 sub d Aw),’ zo stelt de VNG op 

haar website. 

 

AVG 

Online publicatie is wel toegestaan als de betrokkene er toestemming voor geeft of als deze is 

overleden. Het kost echter veel tijd om dat voor iedereen na te gaan. Daarom gaan er stemmen op om 

de beperking van de openbaarheid van gezinskaarten uit te breiden tot 110 jaar. Overigens zullen de 

artikelen in de Archiefwet die verwijzen naar de Wet bescherming persoonsgegevens worden 

vervangen door verwijzing naar de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die 

in mei in werking treedt. 

Bron: Stefan Lambregts - 9 feb 2018 om 12:10 (Stamboomforum) 

 

  

http://www.binnenlandsbestuur.nl/gezinskaarten
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/archieven/nieuws/archiefinstellingen-haal-gezinskaarten-offline
https://www.stamboomforum.nl/profiel/39441
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Restauratieproject Schepenbank Tilburg en 

Goirle  

06-04-2018  
 

Binnenkort beginnen we aan de restauratie en digitalisering van archief 14 

Schepenbank Tilburg en Goirle 1408-1811. Reden daarvoor is de slechte staat 

van het archief en dat het een van de meest geraadpleegde archieven is voor 

onderzoekers. Zo stond in het Brabants Dagblad van 16 maart jl. een artikel 

over oud-rechercheur John van Erve, die tevens vrijwilliger is bij ons, over zijn 

onderzoek naar criminele verhalen uit het verleden, waarbij hij het archief van 

deze schepenbank heeft geraadpleegd. Of wat dacht je van de huidige 

succesvolle cyclus ‘Moord en Doodslag’ die samen met het BHIC en Tilburg 

University is georganiseerd, waarbij lezingen worden gegeven over historische 

rechtspraak en rechtshistorische bronnen en steeds een concreet strafproces 

centraal staat. Daarbij speelde de Schepenbank Tilburg en Goirle als bron een belangrijke rol.   

Tijd dus om aandacht besteden aan dit unieke archief wat zo’n 100 meter is en uit bijna 10.000 

inventarisnummers bestaat. Want we willen natuurlijk dat in de toekomst nog veel meer mensen 

kunnen genieten van deze schepenbank. Vanwege de grootte van het archief gaan we het restaureren 

en digitaliseren niet allemaal in een keer doen, maar in 

gedeelten. Want anders moet het complete archief jaren op 

slot en dat is geen optie. Doel is om zo snel mogelijk 

archiefstukken beschikbaar te stellen aan onderzoekers en 

dat gebeurt in digitale vorm. We starten met de eerste 50 

meter van het archief, zijnde inventarisnummer 1 t/m 8095. 

Maar ook dat wordt weer in gedeelten uitgevoerd.  

Dit project wordt gefinancierd door het Nationaal 

Programma voor het Behoud van het Papieren Erfgoed Metamorfoze. 

Bron: Regionaal archief Tilbur. 

 

 

https://www.regionaalarchieftilburg.nl/home/blog-detail/algemeen/2018/03/20/als-de-heikese-kerk-eens-kon-praten/
https://www.regionaalarchieftilburg.nl/recent/?taxonomy=tags&propertyName=tags&taxon=Moord-en-doodslag-in-het-archief
https://www.metamorfoze.nl/trajecten/archieven-en-bijzondere-collecties-0
https://www.regionaalarchieftilburg.nl/images/default-source/default-album/scheur-in-archiefstuk-schepenbankf1b79a2df8b36730a5efff0000b9ad41.jpg?sfvrsn=0
https://www.regionaalarchieftilburg.nl/images/default-source/default-album/archiefstukken-schepenbank-tilburg-en-goirle2ebd9a2df8b36730a5efff0000b9ad41.jpg?sfvrsn=0

