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MAAK UW  
STAMBOOM 
Een stamboom was eeuwenlang een zaak 
van adellijke families. Het bewijs van hun 
afkomst was hier de basis van hun macht. 
Maar stamboomonderzoek is erg populair 
geworden! Steeds meer mensen zijn nieuws-
gierig naar hun eigen afkomst. Ziet u een 
eigen stamboom ook wel zitten? Hier volgen 
nuttige tips voor de puzzel van uw leven.  
 
GA OP FAMILIEBEZOEK 
De eerste informatie heeft u binnen hand-
bereik: uw eigen geheugen! Ga er eens rustig 
voor zitten, pak een blocnote en schrijf op 
wat u over uw ouders, grootouders en over-
grootouders te binnen schiet. Waarschijnlijk 
laat uw geheugen u al snel in de steek... een 
goede reden om eens bij andere familieleden 
op bezoek te gaan. Vergeet oude tantes niet! 
Zij bewaren in de regel  vaak meer "familie-
papieren" dan de mannelijke familieleden!  
 
START EEN EIGEN ARCHIEF 
Geef iedereen een eigen "archief kaart " en 
noteer naam en voornamen, geboorte- en 
overlijdensdatum en -plaats, begraafplaats, 
godsdienst, burgerlijke staat en woonplaats. 
Schrijf alles heel nauwkeurig op: met deze 
gegevens begint u straks uw speurtocht. 
Vooral plaatsnamen en data zijn belangrijk! 

WELKE STAMBOOM KIEST U? 
Voorkom dat u lukraak gaat zoeken en kies 
eerst welke uitvoeringsvorm 1) u wilt maken. 
Zo vermeld een kwartierstaat al uw voor-
ouders, zowel in de vrouwelijke - als in de 
mannelijke lijn: uw ouders, de grootouders, 
overgrootouders, betovergrootouders, etc. 
De stamreeks geeft u alleen de mannelijke 
tak: de vader van de vader van de vader, etc. 
Bij Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) 
zijn werkschema’s voor beiden verkrijgbaar. 
 
VERZAMEL DOCUMENTEN 
Snuffel de familiepapieren door op officiële 
documenten: trouwboekje, persoonsbewijs, 
uittreksels uit het bevolkingsregister en 
paspoort. Maak zonodig ook fotokopieën. 
Daarnaast zijn zaken als geboortekaartjes, 
bidprentjes, oude fotoalbums en krante-
knipsels van onschatbare waarde. 
Probeer in elk geval steeds de volgende 
data te achterhalen: naam, voornamen, 
geboorte-, trouw- en sterfdata en -plaats. 
 
TOCHT LANGS DE ARCHIEVEN 
Nu begint het echte speurwerk: op naar het 
archief! Het gemeentearchief is een goede 
startplaats. Vindt u daar niets, dan zijn de 
gegevens wel aanwezig in het rijksarchief. 
Die vindt u in elke provincie-hoofdstad. 
 
TOT ±1800 GEEN PROBLEEM 
Dankzij de Franse wetgeving van Napoleon 
heeft ons land een nauwkeurige bevolkings-
administratie: de burgerlijke stand. 

Hierin vindt u, teruggaande tot ±1800,  per 
jaar,  voor elke familienaam alle aktes van 
geboorte, huwelijk en overlijden. Die aktes 
zijn na resp. 100, 75 en 50 jaar openbaar ! 
 
JAARTALLEN & VINDPLAATSEN 
Gegevens uit de periode vanaf ±1800 tot 
heden vindt u in principe op drie plaatsen: 
- in het bevolkingsregister 
- bij de burgerlijke stand (BS) 
- op de zogenaamde persoonskaarten. 
Die vindplaatsen kunnen elkaar gedeeltelijk 
overlappen, afhankelijk van het jaartal. 
Vóór die tijd zoekt u in de parochieboeken 
voor dopen, trouwen en begraven (DTB). 
 
PERSOONSKAARTEN 
Sinds 1938 noteert onze overheid van alle 
inwoners hun gegevens op persoonskaarten 
of -lijsten. Hierop staan personalia van uw 
familielid, zijn/haar echtgenoot en (schoon) 
ouders vermeld. Als hij/zij tenminste 2 jaar 
is overleden, kunt u tegen vergoeding een 
uittreksel hiervan aanvragen bij het Centraal 
Bureau voor Genealogie in Den Haag. 
 
WAAR VIND IK WAT ? 
Alfabetische registers der burgerlijke stand 
(BS), ook wel "klappers" genaamd, vindt u 
(mits ze openbaar zijn) in de rijksarchieven.  
Microfiches van de bijbehorende aktes zijn 
er vrij ter inzage. Parochie-boeken (DTB) 
berusten ook meestal in de rijksarchieven en 
bevolkingsregisters in gemeentearchieven. 
 
1)genealogie/parenteel (voor gevorderden) 

 
 


