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Genealogische standaarden en richtlijnen
Deze genealogische standaarden1 worden aanbevolen door de Amerikaanse
National Genealogical Society. Het NGS raadt deze standaarden en richtlijnen
aan voor eenieder die zijn/haar vaardigheden en expertise in genealogie wil
verbeteren.
Het NGS is geen accrediterende of handhavende agentschap en beoordeelt niet
of deze aanbevelingen worden nageleefd in particuliere gevallen.
Bij gebrek aan een set standaarden en richtlijnen van een Nederlandse
genealogische organisatie schaart Genealogie Online zich achter deze
aanbeveling van de NGS-standaarden en richtlijnen!
Achtereenvolgens worden de volgende genealogische standaarden en
richtlijnen beschreven:
1. Standaarden voor gedegen genealogisch onderzoek
2. Richtlijnen voor het gebruik van akten, bronnen en archieven
3. Standaarden voor het gebruik van technologie in genealogisch onderzoek
4. Standaarden voor het delen van informatie met anderen
5. Richtlijnen voor het publiceren van pagina's op het Internet
6. Richtlijnen voor genealogische zelfverbetering en groei

Let op:
■ De genealogische standaarden en richtlijnen zijn letterlijk vertaald van een
tekst die is geschreven vanuit de Amerikaanse situatie, het blijft dus van
belang de tekst kritisch te interpreteren ten aanzien van de Nederlandse en
Belgische situatie!

Letterlijke vertaling door Bob Coret van
http://www.ngsgenealogy.org/comstandards.cfm en geplaatst op
https://www.genealogieonline.nl/naslag/standaarden-en-richtlijnen/ met
toestemming van het NGS.
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Genealogische standaarden en richtlijnen

1

Standaarden voor gedegen genealogisch
onderzoek

Stamboomonderzoekers, met in het achterhoofd dat zij bezig zijn met een
zoektocht naar de waarheid,
■ noteren de bron voor elk stuk informatie dat zij verzamelen;
■ testen elke hypothese of theorie tegen betrouwbaar bewijs en wijzen die hypothese
of theorie af, die niet wordt onderbouwd door het bewijs;
■ zoeken originele akten, of gereproduceerde afbeeldingen van deze als er een
redelijke zekerheid is dat deze niet zijn gewijzigd, als basis voor hun
onderzoeksconclusies;
■ gebruiken compilaties, berichtgevingen en gepubliceerd werk, zij het op papier of
elektronisch, primair voor het bieden van richting zodat de originele akten
gevonden kunnen worden, of als bijdrage in de kritische analyse van bewijs die er
in besproken wordt;
■ schrijven alleen iets als een feit als het ondersteund wordt door overtuigend bewijs,
en identificeren dit bewijs wanneer het feit wordt gecommuniceerd met anderen;
■ beperken met woorden als "waarschijnlijk" of "mogelijk" elke bewering die is
gebaseerd op minder dan overtuigend bewijs en sommen de redenen op die hebben
geleid tot de conclusie, dat iets waarschijnlijk of mogelijk is;
■ vermijden misleiding van andere onderzoekers door bewust of zorgeloos
distribueren of publiceren van onnauwkeurige informatie;
■ vermelden zorgvuldig en eerlijk de resultaten van eigen onderzoek en erkennen het
gebruik van het werk van andere onderzoekers;
■ erkennen de collegiale aard van genealogisch onderzoek door hun werk ter
beschikking te stellen aan anderen door publicatie, of door het plaatsen van
exemplaren in relevante bibliotheken of bewaarplaatsen, en door het verwelkomen
van kritisch commentaar;
■ staan open voor nieuw bewijsmateriaal of commentaar van anderen op hun werk
en conclusies die zij hebben getrokken.
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Richtlijnen voor het gebruik van akten, bronnen
en archieven

Stamboomonderzoekers, erkennend dat door hoe zij unieke originele akten en
fragiele publicaties gebruiken, anderen, zowel nu als in de toekomst,
beïnvloeden,
■ zijn hoffelijk richting het personeel van de onderzoekfaciliteit en andere
onderzoekers, en eerbiedigen de andere dagelijkse taken van het personeel, hierbij
niet verwachtend dat archivarissen hun familiegeschiedenissen aanhoren noch
constante of directe aandacht verstrekken;
■ kleden zich gepast, praten met anderen in een lage stem, en houden kinderen in de
toom;
■ doen hun thuiswerk vooraf, weten wat beschikbaar is en wat zij vereisen, en
vermijden om "alles" over voorvaderen te vragen;
■ gebruiken alleen de daartoe aangewezen werkruimten en materiaal, zoals lezers en
computers voor persoonlijk gebruik, respecteren niet-toegankelijke gebieden, en
vragen om hulp indien nodig;
■ behandelen te allen tijde originele akten met het grootste respect en werken met
slechts enkele akten tegelijkertijd, erkennend dat zij onvervangbaar zijn en dat elke
gebruiker moet helpen hen voor toekomstig gebruik te behouden;
■ behandelen boeken met zorg, forceren hierbij nooit de rug van het boek, en
behandelen foto's behoorlijk, bij voorkeur worden hierbij archivistische
handschoenen gedragen;
■ markeren, verminken, herschikken of verplaatsen nooit, noch verwijderen zij van
de originele bewaarplaats, originele, gedrukte of elektronische documenten of
artefacten;
■ gebruiken alleen de procedures zoals deze door de bewaarplaats zijn
voorgeschreven voor het noteren van correcties of weglatingen die gevonden
worden in gepubliceerd werk, nooit markeren ze het werk zelf;
■ houden aantekenpapier of andere voorwerpen van het bedekken van akten en
boeken en voorkomen dat er enige druk op wordt uitgeoefend, in het bijzonder met
een potlood of pen;
■ gebruiken alleen die methode die specifiek is aangewezen voor het identificeren van
te dupliceren akten, en vermijden het gebruik van paperclips, zelfklevende nota's of
andere middelen die niet door het archief worden goedgekeurd;
■ retourneren volumes en dossiers slechts op plaatsen die voor dat doel worden
aangewezen;
■ danken vóór vertrek de archivarissen voor hun hoffelijkheid in het ter beschikking
stellen van de materialen;

■ volgen de regels van de archiefbewaarplaats zonder protest, zelfs als zij sinds een
vorig bezoek zijn veranderd of verschillen van die van een ander archief.
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Standaarden voor het gebruik van technologie
in genealogisch onderzoek

Genealogen, bedenkend dat computers hulpmiddelen zijn, nemen de volle
verantwoordelijkheid voor hun werk, en daarom
■ leren zij de mogelijkheden en onmogelijkheden van hard- en software en gebruiken
zij deze alleen als deze de meest gepast zijn voor het doel;
■ accepteren zij niet zonder enige kritische blik de mogelijkheden van de software om
hun data te presenteren, nummeren, importeren, bewerken, controleren of weer te
geven in grafiek of rapport vorm, en evalueren daarom elk product zorgvuldig;
■ behandelen zij samengestelde informatie van online bronnen of digitale database
op dezelfde wijze als elke andere gepubliceerde bron, dus primair als richtsnoer
voor het lokaliseren van de originele akten en niet als bewijs voor een conclusie of
theorie;
■ accepteren zij digitale afbeeldingen of verbeteringen van originele akten alleen als
afdoende plaatsvervanging van het origineel als er een redelijke verzekering is dat
de afbeelding accuraat en in ongewijzigde vorm is gereproduceerd;
■ vermelden zij bronnen van data die zij online van digitale media hebben vergaard
met dezelfde zorg die gepast is bij bronnen op papier en andere traditionele media,
en verwerken deze data alleen in een digitale database als de bronvermelding
ermee geassocieerd kan blijven;
■ vermelden zij de bron van informatie, online geplaatste data of naar anderen
verzonden data, hierbij wordt de auteur als bron van het digitale bestand genoemd
en worden tevens de originele bronnen vermeld van de data binnen het bestand;
■ behouden zij de integriteit van de eigen databases door de betrouwbaarheid te
evalueren van gedownloade data voordat deze wordt opgenomen in de eigen
bestanden;
■ leveren zij, elke keer als zij in digitale vorm ontvangen data wijzigen, een
beschrijving van de wijziging, die wordt gevoegd bij de gewijzigde data, alvorens
deze data wordt gedeeld met anderen;
■ bieden zij actief weerstand tegen het voortbestaan van fouten, geruchten of fraude
door persoonlijk informatie te controleren of te corrigeren, of deze te identificeren
als ongecontroleerd, voordat deze wordt doorgegeven aan anderen;
■ behandelen zij mensen online even vriendelijk en normaal als zij hen in levenden
lijve zouden behandelen, niet gescheiden door netwerken en anonimiteit;
■ accepteren zij dat technologie de principes van genealogisch onderzoek niet hebben
veranderd, alleen enkele procedures.
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Standaarden voor het delen van informatie met
anderen

Verantwoordelijke familiegeschiedenis onderzoekers, bewust van het feit dat
delen van informatie of data met anderen, zij het door spraak, documenten of
elektronische media, essentieel is voor het onderzoek naar de
familiegeschiedenis en dat het voortdurend ondersteund en aangemoedigd
moet worden,
■ respecteren beperkingen op het delen van informatie die voortvloeien uit de
rechten van een andere auteur, schepper of samensteller, als een levende privé
persoon of als een partij in een wederzijdse overeenkomst;
■ houden goed oog op de rechten van copyright eigenaars, kopiëren of distribueren
enig deel van hun werk alleen met hun toestemming, of beperken het tot wat wordt
toegestaan onder de "fair use" uitzonderingen in de wetgeving;
■ identificeren de bronnen voor alle ideeën, informatie en data van anderen, en de
vorm waarin deze zijn ontvangen, erkennend dat het niet toegeschreven gebruik
van iemand anders intellectuele werk plagiaat is;
■ respecteren de auteursrechten van zenders van brieven, elektronische post en data
bestanden en sturen of verspreiden deze alleen met de toestemming van de
zender;
■ informeren mensen die informatie aanleveren over hun familie over de wijze
waarop deze gebruikt kan worden, nemen elke voorwaarde die wordt opgelegd over
en respecteren elke terughoudendheid die zij zouden kunnen uiten in het gebruik
van sommige delen;
■ vereisen enig bewijs van toestemming voordat er wordt aangenomen dat levende
personen toestemming geven voor het verder delen van informatie over henzelf;
■ openbaren persoonlijke informatie van levende personen, zoals leeftijd, woonadres,
werk of activiteiten, alleen op een wijze waarmee de betrokkene heeft ingestemd;
■ erkennen dat privacywetgeving de mate kan beperken waarin informatie van
publiek beschikbare bronnen verder gebruikt, verspreid of gepubliceerd kan
worden;
■ communiceren geen informatie naar anderen waarvan bekend is dat deze fout is, of
zonder het doen van een redelijke inspanning om de waarheid te bepalen, in het
bijzonder informatie die beledigend kan zijn;
■ zijn gevoelig voor het feit dat openbaringen van crimineel, immoreel, bizar of
onverantwoordelijk gedrag familieleden pijn kan doen.
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Richtlijnen voor het publiceren van pagina's op
het Internet

Attente familiegeschiedkundigen, appreciëren dat het publiceren van informatie
via Internet vergelijkbaar is met publiceren in drukvorm, en,
■ passen een identificerende titel toe aan zowel website als een bepaalde groep van
gerelateerde pagina's, net als de boek-en-hoofdstuk indeling en plaatsen deze in
zowel de bovenkant van de webbrowser window via de <title> HTML tag alsook in
de body van het document, op de start home- of titelpagina en op elke index
pagina;
■ leggen de doeleinden en doelstellingen van hun website uit, plaatsen de uitleg in de
buurt van het begin van de titelpagina of nemen een link op naar een speciale
pagina over de reden van de site;
■ tonen een voetregel onder elke pagina met daarin de titel van de website,
paginatitel, naam van de auteur, contactinformatie van de auteur, datum van
laatste wijziging en copyright statement;
■ leveren complete contact informatie, inclusief minimaal een naam en e-mail adres,
en bij voorkeur de mogelijkheid voor lange termijn contact, zoals een postadres;
■ assisteren bezoekers door elke pagina te voorzien van navigatie links die bezoekers
naar andere belangrijke pagina’s op de website leiden of terugbrengen naar de
startpagina;
■ houden zich aan de 'Standaarden voor het delen van informatie met anderen' op
het gebied van copyright, toewijzing/vermelding, privacy en het delen van
gevoelige informatie;
■ nemen ondubbelzinnige bronvermeldingen op van de onderzoeksdata die wordt
getoond op de website, en zijn, als de beschrijvingen niet compleet zijn, bereid
deze op verzoek volledig aan te leveren;
■ etiketteren fotografische en gescande afbeeldingen in de afbeelding zelf, met een
completere beschrijving als nodig in tekst bij de afbeelding;
■ identificeren getranscribeerde, geëxtraheerde of samengevatte data als zodanig en
leveren toepasselijke bronvermeldingen;
■ nemen identificerende datums en locaties op wanneer informatie wordt getoond
over specifieke familienamen of individuen;
■ respecteren de rechten van anderen die hun informatie niet gepubliceerd,
gerefereerd of gelinkt wensen te zien op een website;
■ bieden website toegang voor alle potentiële bezoekers door het vermijden van
geavanceerde technische mogelijkheden die mogelijk niet beschikbaar zijn voor alle
gebruikers, herinnerend dat niet alle computers hetzelfde worden gemaakt;
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■ vermijden het gebruik van functionaliteiten die afleiden van productief gebruik van
de websites, zoals functionaliteit die de leesbaarheid verminderen, de ogen
vermoeien, het zicht verblinden of op een andere manier de mogelijkheid beperken
om de online publicatie te lezen, te besturen of te printen;
■ onderhouden hun online publicatie op gezette tijden, wijzigen de inhoud om de
informatie bijtijds te houden, houden de links werkend en de website is goed
werkende vorm;
■ bewaren en archiveren hun online publicatie en communicatie die een blijvende
waarde hebben voor toekomstige onderzoekers, hierbij gebruik maken van zowel
elektronische als papieren distributie.
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Richtlijnen voor genealogische zelfverbetering
en groei

Met het oog op de immer groeiende verwachtingen ten aanzien van
genealogische accuratesse en betrouwbaarheid, zullen stamboomonderzoekers
die hun vaardigheden willen verbeteren op een reguliere basis,
■ algemene en specifieke artikels en opnamen bestuderen die betrekking hebben op
genealogische methodes in het algemeen en de historische achtergrond en
beschikbare bronnen voor de gebieden van de eigen interesses of waar hun
onderzoeksbevindingen hen hebben geleid;
■ interacteren met andere genealogen en geschiedkundigen, in persoon of
elektronisch, begeleiden of leren afhankelijk van hun relatieve ervaring niveaus, en
door de gezamenlijke ervaring bijdragen in de genealogische groei van alle
betrokkenen;
■ abonneren zich bij en lezen geregeld tenminste twee genealogische tijdschriften die
enkele bijdragende of raadplegende redacteuren hebben, of redactieteam of
commissie leden die van hun schrijvers vereisen dat deze hun artikels kritisch laten
beoordelen voordat deze wordt gepubliceerd;
■ nemen deel in workshops, discussiegroepen, verenigingen, conferenties en andere
gestructureerde leermogelijkheden als dit mogelijk is;
■ herkennen hun beperkingen en doen dan ook pas onderzoek in nieuwe gebieden of
gebruiken nieuwe technologie pas nadat zij de additionele kennis en vereiste
vaardigheden eigen hebben gemaakt en begrijpen hoe deze toegepast kan worden
op het nieuwe onderwerp of technologie;
■ elk kwartaal kritisch de onderzoeksresultaten van een andere
familiegeschiedkundige analyseren, om te kijken welke lessen hieruit naar
getrokken kunnen worden;
■ zich voegen bij en participeren in genealogische verenigingen die betrekking
hebben op landen, plaatsen of onderwerpen waar hun onderzoeksinteresses liggen,
als ook plaatsen waar zij wonen, hiermee vergroten zij de beschikbare middelen
voor henzelf alsook voor toekomstige onderzoekers;
■ recent gepubliceerde basis teksten nakijken om hun begrip van genealogische
fundamenten, zoals deze tegenwoordig geuit en gebezigd worden, te vernieuwen;
■ hun eerdere werk bestuderen en bijstellen in het licht van wat zij hebben geleerd
door zelfverbeteringactiviteiten, als een middel om hun nieuw gevonden kennis toe
te passen om de kwaliteit van hun werkproduct te verbeteren.
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