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PVGE Best
14 April 2022

Lezing Genealogie
Martien van de Donk en Peter Roosenboom

Programma:

- Het begin: waar en hoe starten? Dicht bij huis
- Bronnen: wat zoekt u waar?
- Primaire bronnen vóór 1811 en ná 1811
- Secundaire bronnen voorbeelden: vonnis, Kadaster
- Zoeken via Internet.
Pauze
- Heraldiek
- Paleografie
- Zoeken in het buitenland: België, USA, Duitsland

met speciaal tips Duitsland
- Publiceren

Familiedocumenten zijn bijvoorbeeld ook:

•Ondertrouw- en verlovingskaarten
•Geboortekaartjes en doopbewijzen
•Rouwbrieven en advertenties 
•Testamenten en inventarissen
•Aan- en verkoopakten van goederen
•Ambtelijke en persoonlijke brieven
•Vergunningen en ontheffingen
•(delen van) Financiële administraties
•Bewijzen van lidmaatschappen

Op de website van het CBG 
(Centraal Bureau voor Genealogie)
is na te gaan of zich in de 
collecties "iets" bevindt waar een 
bepaalde naam in voorkomt.

Maar ........ De informatie bij het 
CBG is niet gratis en 
alleen in Den Haag
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Een eigen onderzoek starten
genealogie programma's; Aldfaer en GDP

Primaire bronnen
(gegevens over geboorte, huwelijk en overlijden)

Burgerlijke stand
Doop- Trouw- en Begraafboeken
Bevolkingsregister

Secundaire bronnen
(alle gegevens over handel en wandel van personen)

Notariële akten, rechterlijke vonnissen,
bidprentjes, gegevens kadaster, enz.      

Bronnen voor genealogen
wat zoekt u waar

Vóór 1811

• Registratie is geen taak van de overheid

• Bronnen met hiaten of ontbreken geheel

Geboorteakte
Verplichte aangifte binnen drie dagen
In de gemeente van geboorte

Huwelijksakte
Drie afkondigingen verplicht in woongemeente(n) 
Huwelijkssluiting in gemeente naar keuze

Overlijdensakte
Verplichte aangifte binnen drie dagen
In gemeente van overlijden
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De akte:
een volgnummer
de plaats en
datum van aangifte.

- naam overledene
- geboortedatum
- geboorteplaats
- datum van overlijden
- plaats van overlijden
- partner
- (klein)kinderen
- verwanten
- soms beroep of stand
- laatste rustplaats



Secundaire bron:

Gerechtelijke registers

Vonnis Kantongerecht

Kadasterviewer 2.0  (Boek “Aan de slag”)
https://youtu.be/z4b0fFN0wAs

register 71

leggerartikel



Lezing PVGE Best 14 april 2022 2022

4

Bronnen voor genealogen
begraafboeken

- Geen verplichting
(door de overheid)

- Financiële administratie
(door de koster/doodgraver)

- Vaak onvolledig

- Raadplegen soms 
moeilijk

(soms niet meer bestaand)

Een archief;

Een verzameling bijeen horende 
geschreven
(of gedrukte) papieren, zoals:
- Kerkelijke archieven
- Waterschapsarchieven
- Notariële archieven

maar ook:
- Het archief van de Nederlandse Spoorwegen
- Het archief van de familie Voorbeeldt

en ook een bewaarplaats voor archieven zoals:
- Het Nationaal Archief in 's Gravenhage

Instellingen
- De archieven (b.v. RHCe en BHIC en andere regionale archieven)

- Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG)

- De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV)

Het internet
- www.WiewasWie.nl; de database van de archieven

- Portals en grote databases

- Websites van instellingen, ook heemkundekringen en particulieren 

Genealogieonline.nl  Openarch.nl  Familysearch.org www.ngv.nl 
www.myheritage.nl  www.uitdeoudekoektrommel.nl  delpher.nl

- Gewoon op Google!!

Bronnen voor genealogen
wat zoekt u waar Website zoeken

Onder andere:
- Zoeken met wild cards of jokers : * ?
- Zoeken met “klinkt als”: ~
- Zoeken op twee namen: &
- Zoeken op jaar of periode: 1800 of 1800-1810

Uitvoer snel filteren 
- Op bron
- Op soort akte
- Op plaats
- Op periode met handige tijdbalk!
- Op rol
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Instellingen voor stamboomonderzoek
archieven
Waar gaat u naar toe?
- adressen en openingstijden gecontroleerd?
- staan inventarislijsten/catalogi op een website?

Wat weet u al?
- zijn uw gegevens up-to-date?
- al gegevens van de website/internet genoteerd?

Waarnaar gaat u zoeken?
- Personen, data, relaties, eigendommen, beroepen?

Welke bronnen gaat u raadplegen?

Wat neemt u mee?
- Papier (invulformulieren) en potloden?
- Laptop? Fotocamera? (mogen niet overal binnen!)

naast station
Den Haag Centraal

Gratis voor Vrienden van 
het CBG

(anderen ca.  € 4,-)

Het Centraal Bureau voor Genealogie
Kenniscentrum voor familiegeschiedenis

Bibliotheek Genealogie en 
Heraldiek

Collecties:
- familiedocumenten
- portretten
- familiewapens
- gedrukte bronnen
- handschriften

Studiezaal (ook digitaal)

Ondersteuning van onderzoekers

Persoonskaarten en -lijsten 

Kosterijland 3

3981 AJ Bunnik

Open: donderdag en zaterdag
voor leden gratis

Graag tot zo

Even pauzeren

• Wapens algemeen
Wapen - Schild - helm - helmtekens - dekkleden –
beschrijven en tekenen.

• Wapen ontwerpen 
Een Wapen bestaande uit een schild met de 
schilddekking: helm, dekkleed en helmteken.

• Uitvoering
Schilder-, teken- en drukwerk, ex-libris, keramiek 
en andere kunstvormen

• Toepassingen
Individueel, vereniging, organisatie, bedrijf

• Registratie
Op basis van familiehistorie, op verzoek
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www.watstaatdaer.nl
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www.arch.be

www.ravels-weelde-poppel.be

- veel voorouders uit Duitsland

- zoeken moeilijker dan in Nederland
- openbare registers: Standesamt bij de 
gemeenten

- DTB RK Matricula.eu
- DTB Protestants Archion.de

- Duits Schrift

Spellingsvarianten in de namen 
van personen 

DTB-boeken voor +/- 1800:
Er bestaat geen vastgelegde spelling, ook niet voor 

eigennamen, veel mensen kunnen lezen noch schrijven, 
exacte schrijfwijze van eigennamen heeft geen 
administratief belang.

Na 1800: de eigennamen worden bij aangifte van geboorte en 
overlijden niet gecontroleerd. Bij de ondertrouw wel. In 
20ste eeuw bezit ieder gezin een trouwboekje met de 
wettelijke eigennamen en geboortedata.

Indexeerfouten
Zoekmachines op genealogiesites zoeken in de indexen, niet 

in de aktes zelf!
Soms was de akte moeilijk leesbaar, soms worden er 
schrijffouten gemaakt.

Zoeken in Duitsland Standesamt
Beperkt gedigitaliseerd vergeleken met 
Nederland, toegang versnipperd

Per gemeente verschillend.
Kleine gemeenten:
- Meestal heel behulpzaam
- Afspraak voor bezoek vooraf maken: telefoon of 
mail

Grote gemeenten:
- Bezoektijd op website
- Privacyregels als in Nederland maar streng 
toegepast
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Protestantse voorouders in 
Duitsland 

www.archion.de

- duur

- beperkt aantal
downloads

- licentie op een PC

Alternatief

- locale archieven

- dominee aanschrijven

- familysearch:
https://www.familysearch.org/search/collection/3015626

Katholieke voorouders in Duitsland
https://data.matricula-
online.eu/en/
- gratis
- Duitsland, Oostenrijk, 
Luxemburg, voormalige Duitstalige 
gebieden
- in uitbreiding,
- veel DTB-boeken zijn verloren 
gegaan

Alternatieven
- pastorie
- lokale archieven of 
heemkundekringen
- mosaik.de (Kleef)
- http://www.verhohlen.privat.t-
online.de/ (Kleverland DTB)
- familysearch: 

Duits schrift 
Drukletters

Fraktur

Schrijfletters:

Kurrent en Sütterlin

• www.tienstuks.nl
• www.Probook.nl
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Publiceren
Stamboom of Familiegeschiedenis

Publiceren
Stamboom of Familiegeschiedenis

Publiceren

Stamboom of familiegeschiedenis

Eindelijk is de publicatie af

Wanneer komt het vervolg?
- Moederslijn
- Familiegeschiedenis partner
- Herdruk met aanvullingen

Succes en vooral veel plezier,
Martien van de Donk

en Peter Roosenboom


