Begin niet met stamboomonderzoek!
In uw familie zitten:
n Landlopers
n Analfabeten
n Arme sloebers
n Gestraften (gevangenen)
n Buitenechtelijke kinderen
n Kindersterfte
n Moordenaars en zelfmoorden
U bent geen afstammeling van Karel de Grote

Of toch wel doen?

Stappenplan voor onderzoek

Begin wel met deze hobby als:
n Je familie wilt leren kennen
n Je van uitdagingen houdt
n Je iets anders wilt doen met je computer
n Je wilt zoeken op internet en in archieven
n Je van persoonlijke contacten houdt
n Je talen wilt leren
n Je interesse hebt in geschiedenis
n Je van reizen houdt
n Je wilt aantonen waarom je een laptop nodig hebt

1. Onderzoeksvorm vaststellen

Onderzoeksvorm vaststellen

Onderzoeksvorm vaststellen

n Wat is een GENEALOGIE?

n Wat is een PARENTEEL?

Alle dragers met eenzelfde achternaam van één
stamvader in mannelijke lijn.

2. Informatie verzamelen uit omgeving
3. Verbreden kennis met internet
4. Archievenonderzoek
5. Keuze opslag gegevens
6. Publicatie

Een ouderpaar met alle nakomelingen

Ouders

Zoon

Kleinzoon

Achterkleinkind

Dochter

Kleinzoon

Achterkleinkind

Kleindochter

Achterkleinkind

Ouders

Zoon

Zoon/dochter

Kleinzoon

Achterkleinkind

Achterkleinkind

Kleinkind

Achterkleinkind

Kleinkind

Achterkleinkind

Zoon/dochter

Kleinkind

Achterkleinkind

Zoon/dochter

Kleinkind

Achterkleinkind

Achterkleinkind
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Onderzoeksvorm vaststellen

Onderzoeksvorm vaststellen

n Wat is een KWARTIERSTAAT?

n Wat is een STAMREEKS?

Een overzicht met alle voorouders in mannelijke en
vrouwelijke lijn.

De directe naamreeks van vader op zoon (zonder
zijtakken).
Overgrootvader

Ik

Vader

Grootvader

Moeder

Vader
Grootvader

Grootmoeder

Grootvader

Grootmoeder

Ik
Overgrootvader

Overgrootmoeder

Overgrootvader

Overgrootmoeder

Overgrootvader

Overgrootmoeder

Overgrootvader

Overgrootmoeder

Onderzoeksvorm vaststellen

Onderzoeksvorm vaststellen

n Wat is een AFSTAMMINGSREEKS?

n Wat is een GENEAGRAM?

De naamreeks van iedere andere voorouder uit de
kwartierstaat.

De grafische notatie om verwantschap aan te tonen.

Overgrootvader en overgrootmoeder
Grootvader en grootmoeder
Vader en moeder
Ik

Informatie verzamelen uit omgeving
n Wat:
n Gezinsinformatie verzamelen
n Hoe:
n Standaard Verzamelblad
n Gebruik afkortingen en symbolen
n Waar:
n Bij broers, zussen, ouders, ooms,
tantes en grootouders
n Zelf bezoek kerkhoven
n Huwelijksaankondigingen
n Heemzolder (bidprentjes, kerkarchief,
bestaande publicaties)

Informatie verzamelen uit omgeving
n VERZAMELEN GEZINSINFORMATIE

Geboortekaartjes, geboorteadvertenties, paspoorten,
persoonsbewijzen, akten, trouwboekjes, fotoalbums,
poezie-albums, diploma’s, rouwkaarten,
rouwadvertenties, bidprentjes, krantenknipsels, enz.
Noteer data van: geboorte, doop, huwelijk, scheiding,
overlijden, begrafenis, crematie, begraafplaats.
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Informatie verzamelen uit
omgeving

Informatie verzamelen uit omgeving
Persoonskaart:

AFKORTINGEN EN SYMBOLEN

[doopnamen + achternaam]

Geslacht

man / vrouw

Vader:

Roepnaam

…

naam:

[doopletters + achternaam]

Geboren

[dd-mm-jjjj]

te

[plaats]

geboren:

[dd-mm-jjjj]

Gedoopt

[dd-mm-jjjj]

te

[plaats]

Moeder:

Overleden

[dd-mm-jjjj]

te

[plaats]

naam:

[doopletters + achternaam]

Begraven

[dd-mm-jjjj]

te

[plaats]

geboren:

[dd-mm-jjjj]

Beroep

…

te

te

[plaats]

[plaats]

Gezin (broers en zussen):
naam:

[doopletters + achternaam]

naam:

[doopletters + achternaam]

geboren:

[dd-mm-jjjj]

geboren:

[dd-mm-jjjj]

naam:

[doopletters + achternaam]

Contactgegevens (bij evt vragen)

geboren:

[dd-mm-jjjj]

adres

naam:

[doopletters + achternaam]

e-mail

geboren:

[dd-mm-jjjj]

Dit formulier voor ieder gezinslid afzonderlijk
invullen

Bij onvoldoende ruimte achterzijde blad
gebruiken

Gehuwd met

te

[plaats]

te

te

te

[plaats]

[plaats]

[plaats]

Informatie verzamelen uit omgeving
WAAR INFORMATIE INWINNEN.
n
n
n
n

n

Bij broers, zussen, ouders, ooms,
tantes en grootouders
Bezoek kerkhoven, archief
pastorie
Verenigingen, buurt
Heemzolder (bidprentjes,
kerkarchief, bestaande
publicaties)
Noteer de familieverhalen
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= Geboren
= Gedoopt
= Overleden
= Begraven
= Ondertrouw
= Huwelijk
= Gescheiden
= Godsdienst
= Beroep
= Kinderen
= Man
= Vrouw

Verbreden kennis met internet
Bezoek ook eens de volgende sites:
n www.google.nl en type uw familienaam in
n www.genlias.nl
n www.genealogie.pagina.nl
n www.BHIC.nl
n www.geneanet.nl
n www.cbg.nl
n Rijksuniversiteit Tilburg www.uvt.nl

Maar vertrouw niet op internet!

Archievenonderzoek

Keuze opslag gegevens
n Analoog

n Rijksarchief Citadel te Den Bosch (BHIC)
n

n
n

Burgerlijke stand
n Geboorte, huwelijk, overlijden >1811
n Goed leesbaar!
Bevolkingsregisters
Kerkelijk
n <1811

n Stadsarchief Den Bosch (Achter de Arena)

n
n

Ordners
Kaartenbak

n Digitaal
n
n

Spreadsheets
Genealogische software
n Progen
n Hazadata
n Aldfaer (gratis freeware) tip
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Publicatie
n Werk niet op je eigen eilandje, maar draag het uit
n Je bent geholpen door iedereen, dus help zelf ook
n Boekvorm

Kostbaar
nooit up-to-date
n Internet
n Eenvoudig
n Wel up-to-date te houden
n
n

Denk hierbij wel aan de privacy

4

