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Stamboomonderzoek stap voor stap

Dit stappenplan staat beschreven op

www.voorouders.net

http://www.voorouders.net/


Begin bij uzelf

Stamboomonderzoek begint altijd dicht bij huis. Probeer zoveel 

mogelijk gegevens uit uw geheugen op te diepen en raadpleeg uw 

familieleden. Vooral oudere familieleden kunnen u waarschijnlijk nog 

veel vertellen. Ga bovendien op zoek naar bewaard gebleven 

documenten zoals trouwboekjes, geboortekaartjes, trouwkaarten, 

rouwkaarten, familieberichten uit kranten ed. om deze gegevens te 

controleren.



Begin bij uzelf

Waarom?

De Burgerlijke Stand (BS) mag volgens de wet persoonsgegevens pas 
vrijgeven:

Geboorte : na 100 jaar

 Huwelijk : na 75 jaar

 Overlijden : na 50 jaar



Begin bij uzelf

Niet vrijgegeven BS gegevens kunt u vinden:

 In Gezinskaarten in Regionale Archieven zoals Bevolkingsregisters

 In kranten in de Koninklijke Bibliotheek

Op begraafplaatsen

 Bij Kamers van Koophandel



Begin bij uzelf

Niet vrijgegeven BS gegevens kunt u vinden:

 Internet

 www.openarch.nl

 www.genealogieonline.nl

 www.geneanet.org

http://www.openarch.nl/
http://www.genealogieonline.nl/
http://www.geneanet.org/


Kies een onderzoeksdoel

Ga niet in het wilde weg maar wat opzoeken. Kies een duidelijk 

afgebakend onderzoeksdoel en werk dat consequent uit. Dat 

voorkomt dat u jarenlang tijd steekt in van alles en nog wat en nooit 

een afgerond geheel kunt presenteren. 

Vindt u uw onderzoek te beperkt, dan kunt u uw onderzoeksdoel 

altijd later nog aanpassen en uw onderzoek uitbreiden.



Kies een onderzoeksdoel

Er zijn verschillende soorten stambomen:

 Genealogie of stamboom

 Parenteel

 Stamreeks

 Kwartierstaat



Definities

 Een Genealogie of Stamboom geeft vanaf de stamvader tot aan de 
jongste telg in de mannelijke lijn de afstammelingen weer.

 Een Parenteel is gelijk aan een stamboom maar dan ook met de 
vrouwelijke nakomelingen.

 Een Stamreeks geeft alle mannelijke voorouders in rechte lijn weer.

 Een Kwartierstaat geeft alle voorouders van iemand weer. Van 
beneden naar boven



Kies een computerprogramma

Met een programma zijn alle genealogische gegevens gemakkelijk te 

beheren en te verwerken. 

 gratis programma’s

 niet-gratis programma’s

 programma dat op een webserver draait. 

Gedcom-bestanden maken het mogelijk om informatie over te 

brengen van het ene genealogische programma naar het andere. 



Kies een computerprogramma

Gratis programma’s:

 Aldfaer

 Family Tree Builder

 Geneaal

 GeneWeb

Oedipus

 Personal Ancestry File



Kies een computerprogramma

Niet-gratis programma’s:

 Family Tree Maker

 GensDataPro

 GP/Familie

 Haza-21

 Pro-Gen

 The Master Geneologist



Kies een computerprogramma

Programma op een webserver:

www.genealogieonline.nl

www.geneanet.org

www.myheritage.nl

http://www.genealogieonline.nl/
http://www.geneanet.org/
http://www.myheritage.nl/


Kies een computerprogramma

Backup

Maak er een gewoonte van om regelmatig een backup te maken op 

USB-stick of externe schijf.



Raadpleeg de Burgerlijke stand

In 1811 voerde Napoleon in Nederland de Burgerlijke Stand in. 

Sindsdien worden er per gemeente akten opgemaakt van alle 

geboorten, huwelijken en overlijdens. Deze akten vormen de 

belangrijkste bron voor genealogisch onderzoek. Ze zijn in tweevoud 

opgemaakt en bevinden zich zowel in de gemeente- of 

streekarchieven als in de provinciale archieven.



Raadpleeg de Burgerlijke stand

Geboorteakte

De geboorteakte bevat:

 De voornamen van het kind

 Geboortedatum en geboorteplaats

 Familie van de vader of van de moeder als er geen wettige vader is

 Naam van de vader + evt. beroep

 Naam van de moeder + evt. beroep

 Getuigen



Raadpleeg de Burgerlijke stand

Huwelijksakte

De huwelijksakte bevat informatie over:

 Bruid

 Bruidegom

 Vader en moeder bruid

 Vader en moeder bruidegom

 Huwelijksdatum en plaats

 Getuigen

 Evt. wettiging van buitenechtelijk kind van de moeder



Raadpleeg de Burgerlijke stand

Huwelijkse bijlagen

Documenten die de bruid en bruidegom moeten inleveren bij hun 
huwelijk. Bijv.:

 Afschrift geboorteakten

 Afschriften overlijdensakten ouders, evt. eerdere echtgenoten

 Bewijs van uitloting of volbracht hebben van militaire dienstplicht 
(vaak met signalement) van de bruidegom



Raadpleeg de Burgerlijke stand

Overlijdensakte

De overlijdensakte bevat informatie over:

Overledene

Ouders

 (alle) echtgenoten

Overlijdensdatum en plaats



Raadpleeg de Burgerlijke stand

BS gegevens zijn te vinden:

 In archieven (akten op microfiche of microfilm)

Op internet

 www.openarch.nl

 www.genealogieonline.nl

 www.geneanet.org

 www.wiewaswie.nl

http://www.openarch.nl/
http://www.genealogieonline.nl/
http://www.geneanet.org/
http://www.wiewaswie.nl/


Raadpleeg de DTB

Het Concilie van Trente verplichtte op 11 november 1563 

de parochiepriesters om doop- en huwelijksregisters aan te maken. 

Ook de protestantse kerken zijn hiertoe overgegaan. Later werden 

ook overlijdens- en begrafenisregisters gemaakt.  

De meeste kerken waren vrij in de manier waarop zij hun boeken 

bijhielden.



Raadpleeg de DTB

Doopboeken

De doopboeken bevat meestal informatie over:

 Datum van de doop

 Voornamen van de dopeling

 Naam van de vader en moeder

 Naam van peter en meter (getuigen) 



Raadpleeg de DTB

Trouwboeken

De trouwboeken bevat meestal informatie over:

 Datum van ondertrouw en/of huwelijk

 Namen van de bruid en bruidegom

 Namen van de ouders van bruid en bruidegom

 Namen van de getuigen



Raadpleeg de DTB

Begraafboeken

De begraafboeken bevat meestal informatie over:

 Datum van de begrafenis

 Naam van de overledene

 Bij kinderen de naam van de ouders

 Naam van de partner, meestal als de overledene een vrouw is



Raadpleeg de DTB

De DTB-boeken zijn te vinden:

 In kerkarchieven

 In provinciale archieven

Op internet:

 www.familysearch.org

 www.genver.nl

 www.allelimburgers.nl

http://www.familysearch.org/
http://www.genver.nl/
http://www.allelimburgers.nl/


Zoek achtergrondinformatie

Nadat u met behulp van de Burgerlijke Stand en de 

DTB uw stamboom opgebouwd hebt, kunt u die 

vervolgens verder aankleden met 

achtergrondinformatie over uw voorouders. Hoe 

leefden ze? Waar woonden ze? Wat was hun 

beroep? Wat geloofden ze? Welke diploma’s hebben 

zij behaald? Hoe rijk of arm waren ze? 



Zoek achtergrondinformatie

Veel van die informatie kunt u vinden in de volgende bronnen:

 Bevolkingsregister    www.openarch.nl

 Volkstellingen

 Naamsaanemingsaktes

Memoires van Successie

 Notariële Archieven

http://www.openarch.nl/


Zoek achtergrondinformatie

Bevolkingsregister

Terwijl in de BS alleen momentopnamen te vinden zijn, geeft het 
bevolkingsregister een doorlopend beeld van iemands leven. 

 Ingevoerd in 1850

 In 1920 vervangen door gezinskaarten

 In 1938/1939 vervangen door persoonskaarten

 In 1994 vervangen door GBA



Zoek achtergrondinformatie

Bevolkingsregister

 Naam
 Geboortedatum en -plaats
 Geslacht
 Relatie tot gezinshoofd
 Burgerlijke staat
 Huwelijksdatum en -plaats
 Godsdienst
 Beroep
 Adres
 Datum van vestiging en vertrek
 Plaats of adres van herkomst of vertrek
Overlijdensdatum en -plaats



Materiaal



Materiaal

 Trouwboekje

 Persoonsbewijs

 Paspoort

 Geboortebewijs

 Aktes:

 Geboorte

 Huwelijk
 Huwelijkse bijlagen

 Overlijden

 Bidprentjes

 Overlijdensbrieven en 
rouwadvertenties

 Gedachtenisprentjes

 Persoonskaarten

 Pokkenbriefje

 Bonnenboekje

 Verzekeringspapieren

 Spaarbankboekje

 Getuigschriften

 Diploma’s

 Brieven en briefkaarten

 Foto’s

 Graven en grafregisters

 Familie wapens

 Oude gemeente kaarten



Materiaal archiveren

 Aldfaer

 Fysiek archief

 Ordner
 Tabblad per persoon

 Plastic ringmapjes waarin materiaal opgeborgen wordt.

Bijv. mapje met daarin alles wat met het huwelijk van die persoon 
te maken heeft.

 Digitaal archief

 Ordner wordt map
 Submap per persoon

 Submappen voor het materiaal.

Het digitale archief is gelijk aan het fysieke archief.
Het digitale archief kan gezien worden als een back-up van het fysieke archief.
Maak van het digitale archief regelmatig een back-up op een externe schijf.

mailgroep.seniorweb.nl/gen/aanleggenarchief.htm

http://mailgroep.seniorweb.nl/gen/aanleggenarchief.htm


Aldfaer

ALDFAER

Een genealogie programma



Aldfaer downloaden

http://aldfaer.net/

http://aldfaer.net/


Aldfaer downloaden



Aldfaer downloaden



Aldfaer installeren



Aldfaer installeren



Aldfaer installeren



Aldfaer installeren



Aldfaer installeren



Aldfaer installeren



Aldfaer installeren



Openingsscherm



Nieuw Aldfaerbestand



Nieuw Aldfaerbestand



Persoon toevoegen



Persoon toevoegen



Bestand koppelen



Bestand koppelen



Bestand koppelen



Bestand koppelen



Bestand koppelen



Bestand koppelen



Bestand koppelen



Geboorte



Geboorte



Geboorte



Geboorte



Geboorte



Geboorte



Geboorte



Geboorte



Overlijden



Feiten



Feiten



Partner koppelen



Partner koppelen



Partner koppelen



Partner koppelen



Huwelijk



Huwelijk



Kind koppelen



Ouders koppelen



Hoofdvenster

Personenlijst



Personenlijst



Rapporten



Instellingen



Instellingen



Instellingen



Instellingen



Instellingen



Rapporten



Parenteel



Parenteel



Gezinsblad



Gezinsblad



Kwartierstaat



Kwartierstaat



Maak Aldfaer CD



Maak Aldfaer CD



Maak Aldfaer CD



MaakAldfaer CD



Maak Aldfaer CD



Maak Aldfaer CD



Maak Aldfaer CD





Genealogische websites

www.allelimburgers.nl

www.bhic.nl

www.cbg.nl

www.delpher.nl

www.familysearch.org

www.gahetna.nl

www.geldersarchief.nl

www.genealogieonline.nl

www.geneanet.org

www.genver.nl

www.graftombe.nl

www.mensenlinq.nl

www.myheritage.nl

www.ontdekjouwverhaal.nl

www.online-begraafplaatsen.nl

www.online-familieberichten.nl

www.openarch.nl

www.stamboomsurfpagina.nl

www.wiewaswie.nl

www.voorouders.net

http://www.allelimburgers.nl/
http://www.bhic.nl/
http://www.cbg.nl/
http://www.delpher.nl/
http://www.familysearch.org/
http://www.gahetna.nl/
http://www.geldersarchief.nl/
http://www.genealogieonline.nl/
http://www.geneanet.org/
http://www.genver.nl/
http://www.graftombe.nl/
http://www.mensenlinq.nl/
http://www.myheritage.nl/
http://www.ontdekjouwverhaal.nl/
http://www.online-begraafplaatsen.nl/
http://www.online-familieberichten.nl/
http://www.openarch.nl/
http://www.stamboomsurfpagina.nl/
http://www.wiewaswie.nl/
http://www.voorouders.net/


Boeken

 Uw Stamboom op de Computer
Auteur  : Ronald Balhan en Rob van Drie
Uitgever: Centraal Bureau Voor Genealogie
ISBN     : 978 90 2294 979 5

 Stamboom maken op de PC voor senioren
Auteur   : Studio Visual Steps
ISBN     : 978 90 5905 347 2



Seniorweb Nuenen

Bedankt voor uw aandacht.


