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Bij ons in de Familie!

Valt daar dan wat over te 

vertellen?

Hoe doe ik dat dan? 

Waar leg ik dat dan in vast?

En nog belangrijker waar kan ik 

dat dan vinden?

Mag ik doen wat ik wil?
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Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe 

ik dat?

Even voorstellen:

Jo Schiffelers, voorzitter Heemkundevereniging

Landgraaf



Systemen en termen

 Genealogie/Stamboom

 Stamreeks

 Kwartierstaat

 Parenteel

 Verwantschapstabel

 Geneagrafie





Genealogie/stamboom

 Een stamboom bevat alle afstammelingen 

in de mannelijk lijn (de naamdragers) van 

een bepaald echtpaar, stamouders van de 

oudste tot de jongste.

 Moeilijkheid is om de hedendaagse 

generaties goed in beeld te krijgen.  

Wettelijke bescherming

 Grote families opsplitsen in stammen?



Stamreeks

 Een stamreeks is een rechtstreekse 

afstammingslijn tussen twee personen 

bijvoorbeeld jezelf en de oudste bekende 

voorvader 

 Gezinnen worden dan niet uitgewerkt



Kwartierstaat

 Bevat alle voorouders in de mannelijke en 

in de vrouwelijke lijn van een bepaalde 

persoon, de zogenaamde proband.

 Je hebt 2 ouders, 4 grootouders, 8 

overgrootouders, 16 betovergrootouders 

etc. Elke generatie is een verdubbeling.

 De nummering is vast



Kwartierstraat





Parenteel

 Is een opsomming van alle afstammelingen 

in mannelijke en vrouwelijke lijn van een 

bepaalde ouderpaar. Er komen dus allerlei 

familienamen in voor.



Verwantschapstabel

 Dit is een mengvorm tussen een 

kwartierstaat en een parenteel. Van een 

bepaald ouderpaar worden de 

voorouders beschreven (kwartierstaat) en 

dan alle afstammelingen van die 

voorouders (dus de parentelen).

 Geeft inzicht in de verwantschap tussen 

personen die geen directe familie zijn.



Geneagram

 Is een genealogisch overzicht dat de 

aanverwantschap tussen twee of meer 

personen aantoont (is niet volledig omdat 

men niet alle takken volledig uitwerkt.



Afstammingsreeks

 Is een overzicht van de afstamming van 

een persoon uit andere personen. Hoeft 

niet zoals de stamreeks via de mannelijke 

lijn te lopen, maar kan ook via de 

vrouwelijke lijn





Biografie

 Is de levensbeschrijving van één enkele 

persoon.



Verwerken van gegevens

 Het gezin is ook de hoeksteen voor het 

genealogisch onderzoek

 Vader: voornamen en familienaam, 

geboortegegevens, beroep, 

overlijdensgegevens

 Huwelijk

 Moeder

 Kinderen

 Liefst geen tekens gebruiken







Verwerken van gegevens

 Werk altijd hele gezinnen uit

 Bronvermeldingen

 Familie-archief (documenten, foto’s, akten, 

trouwboekje, bidprentjes, diploma’s etc)





Genealogie en computer

 Geen noodzaak maar wel makkelijk

 Gratis software (Aldfaer maar wel 

opletten) en betaalde software (Pro-Gen 

(€ 50,00), Gensdata Pro van de NGV (€ 

75,00) en anderen)

 Kunnen raadplegen van digitale bestanden 

c.q. databanken

 Makkelijke opslag van gegevens op eigen 

manier



Genealogie en internet

 Internet is niet meer weg te denken maar!

 Er zijn enorm veel gegevens te vinden

 Contacten leggen via internet

 Zoeken in archieven

 Zoeken in beeldbanken, oude kranten, en 

noem maar op.

 NEEM NOOIT KLAKKELOOS OVER 

MAAR CONTROLEER ALTIJD MET DE  

ORIGINELE AKTE



Zoekakten bestaat niet meer

maar wel Familysearch



















Het begin

 De speurtocht begint met informele 

stukken zoals een trouwboekje, 

bidprentjes, verhalen,  bezoek kerkhof, 

rouwadvertenties, familieberichten

 Verhalen in de familie

 Zoeken op internet, in archieven, in 

publicaties

 Veel gegevens zijn nog niet openbaar











19e en 20 ste eeuw

 Privacybescherming:

 100 jaar voor geboortes

 75 jaar voor huwelijken

 50 jaar voor overlijdens

 Uitzondering:

 Officiële dure uittreksel burgerlijke stand

 2 jaar na overlijden persoonskaart



Burgerlijke stand

 Invoering in Limburg en Zeeuws 

Vlaanderen in 1796

 Rest van Nederland 1811

 Akten: geboorten, huwelijken en 

overlijdens. Waar begin ik mee?

 Huwelijksbijlagen ook van belang

 Burgerlijke stand is heilig, maar heeft ook 

kinderziektes gehad.

 Tot 1813 aktes in het Frans





Geschiedenis

 Als genealoog moet je de geschiedenis 

van Limburg een beetje kennen 

 Rekening houden met herindelingen en in 

de ingangsdata

 Kijk ook naar de grensstreken van Belgie 

en Duitsland 



Bronnen na 1800

 Burgerlijke stand

 Franse volkstellingen

 Bevolkingsregisters en 

persoonskaarten/persoonslijsten

 Militieregisters

 Memories van Successie

 Testamenten

 Kadaster

 Akten notarissen



Bronnen na 1800

 Nationaliteitsbewijzen

 Hypotheekaktes

 Rechterlijke archieven

 Bidprentjes

 Kranten

 Tijdschriften

 Verenigingsbladen

 Parochieblaadjes etc





Pauze



Voor 1800

 Voor 1794 was Limburg een complex 

gebied met veel verschillende 

soeveriniteiten 

 Heerlen en Nieuwenhagen waren staats 

en Schaesberg en UOW hoorden tot 

Oostenrijk

 Eygelshoven was Land Ter Heijden



Een land zonder grenzen



Parochiegrenzen tot 1801



Kerkregisters

 Dopen, trouwen en begraven

 Vanaf wanneer en waarom.Concillie van 

Trente 1563 

 Hoe betrouwbaar

 trefwoordenlijst 741 pag. gratis 

downloaden bij Andre  Dumont of kijken 

op website 

(http://home.planet.nl/~dumon002/index.

html 

 Kerkregisters hervormde kerken



Dopen Schaesberg



Welke andere bronnen

 Schepenbank (o.a. overdrachten, criminele 

zaken, testamenten)

 Landmeters

 Notarissen

 Huisarchieven

 Kloosterarchieven

 Oude kerkhoven en zerken

 Leen en cijnsregisters etc.

 Haardentellingen, huizentellingen



Zoeken in archieven e.a.

 Elke provincie heeft een centraal archief 

(rijk) met veel digitale stukken

 Grote gemeenten hebben een eigen 

archiefdienst of streekarchief

 Centraal Bureau Genealogie

 Onlinediensten op internet

 Verenigingsarchieven

 Wiewaswie



Zoeken en archieven e.a.

 Buitenlandse archieven, verenigingen

 Bibliotheken

 Heemkundeverenigingen of

 Genealogische verenigingen

 Genealogische tijdschriften 

 Oude kranten met familieadvertenties

 Graftombe.nl

 Familienbuch Euregio



Interessante websites

 www.cbg.nl

 www.archieven.nl

 www.kb.nl (Delpher oude kranten)

 www.allelimburgers.nl

 www.wiewaswie.nl

 www.wgff-tz.de/ (Totenzettel)

 Websites gemeenten

 Websites verenigingen

http://www.cbg.nl/
http://www.archieven.nl/
http://www.kb.nl/
http://www.allelimburgers.nl/
http://www.wiewaswie.nl/
http://www.wgff-tz.de/


Interessante websites

 www.geneaknowhow.net/digi/bronnen

 www.geheugenvannederland.nl

 Veel websites met bidprentjes

 Via Google zoeken op naam

 www.bhic.nl voor brabant

 http://home.planet.nl/~dumon002/woorde

nboek/alfa.html

 Nlgeneanet.org

 http://www.rhcl.nl/nl

http://www.geneaknowhow.net/digi/bronnen
http://www.geheugenvannederland.nl/
http://www.bhic.nl/
http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html
http://www.rhcl.nl/nl


Handboeken

 Limburgse voorouders van Régis de La 

Haye

 Latijnse woorden Régis de La Haye 

Rijksarchief Maastricht) of

 Latijn bij genealogisch onderzoek van 

CBG

 Cursusboeken Teleac

 Op internet zijn ook handleidingen te 

vinden.
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Alleen of samen aan de slag?

Zoek je mede genealogen op. Van hen kun je dingen

leren en ze zijn altijd bereid om te helpen.

En nu aan de slag met de wetenschap dat elke

gevonden naam twee nieuwe vragen oproept. 

Succes


