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1. Gebruikte begrippen 

In de handleiding worden de volgende begrippen gehanteerd die hieronder worden toegelicht: 

Begrip Omschrijving gebruikt begrip 
BS Gegevens van de Burgerlijke Stand. In de Franse periode werden gemeenten vanaf ca. 1811 verplicht 

om in hun gemeente voorkomende geboorten, huwelijken en overlijdens te registreren. Vanaf die tijd 
ontbreken vaak ook doop- en begrafenisgegevens. 

CBG Centraal Bureau voor Genealogie (CBG|Centrum voor Familiegeschiedenis). Een landelijk archief waarin 
miljoenen gegevens over (overleden) personen (uit Nederland) te vinden zijn. 

DTB (Kerkelijke) Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken. Vóór invoering van de Burgerlijke Stand werden gege-
vens over Doop, (onder)trouw en begrafenissen – meestal in kerkelijke registers – bijgehouden. Feite-
lijke data van geboorte en overlijden worden soms in DTB’s opgenomen. DTB’s lopen tot ca. 1811 

Fiche Kaart, bestand, verzameling van alle gegevens van 1 persoon (evt. met voor- en nageslacht) 
Gedcom De benaming GEDCOM is een acroniem voor GEnealogische Data COMmunicatie, die wordt gebruikt 

voor een speciaal tekstformaat. Een GEDCOM-bestand is makkelijk toegankelijk, omdat het bestaat uit 
platte teksten dus met elke teksteditor te bewerken en onderling uitwisselbaar is. 

Kwartierstaat In de genealogie is een kwartierstaat een opstelling van de kwartierdrager of proband (degene van wie 
men uitgaat) met alle directe voorouders in mannelijke en vrouwelijke lijn. Per generatie verdubbelt 
het aantal personen. De naam is afgeleid van de vier kwartieren van een wapenschild, waarin men dan 
de wapens van de vier grootouders plaatste. 

Parenteel Een parenteel is in de genealogie een opstelling van een stamouderpaar of alleen een stamvader of een 
stammoeder (generatie I) met hun nageslacht, dus kinderen (generatie II) en al hun verdere afstamme-
lingen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn uitgewerkt.  

Patroniem Naam van de vader als tweede voornaam of als “familie”naam. Bijvoorbeeld: Vader heet Pieter, dan 
heet een zoon Willem Pietersz en een dochter Jansje Pietersdr, evt. gevolgd door een achternaam. 
Vóór 1800 worden niet altijd achter- of familienamen gevoerd, maar volstaat voornaam + patroniem. 

Proband 1e persoon (uitgangspunt) van een kwartierstaat. Vervolgens worden al zijn/haar voorouders vermeld. 
  

 

Mijn familie 
(moederszijde) 
november 1961 

Mijn familie 
(vaderszijde) 

november 1961 

 
 

https://www.wikiwand.com/nl/Acroniem
https://www.wikiwand.com/nl/Platte_tekst
https://www.wikiwand.com/nl/Teksteditor
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2. Tips bij het zoeken naar voorouders of stamboomleden 

Een aantal tips die van pas komen bij het zoeken naar en het opnemen van personen die in je stam-
boom voorkomen. Gebruikmakend hiervan structureer je je database vanaf het begin. 

• Maak schermafdrukken van pagina’s waar je gegevens hebt gevonden en van authentieke akten 
uit DTB-boeken en BS-bestanden. Het is extra werk, maar je kunt er later altijd op teruggrijpen, 
omdat ‘adressen’ en sites nogal eens van naam wijzigen of zelfs verdwijnen. 

• Vermeld de bron (Naam en/of URL) waar je de gegevens hebt gevonden. Zeker als je deze over-
neemt van door anderen verzamelde gegevens is het een kwestie van beleefdheid en respect 
om te vermelden waar je die gegevens hebt gevonden. Voorkom plagiaat! 

• In DTB-boeken en oudere BS-bestanden is het vaak “goochelen” en “googelen” naar namen. In 
die periode konden slechts weinigen lezen en schrijven. De naam van een boreling, dopeling, 
bruid, bruidegom, overledene, begravene en diens genoemde verwanten werden door de 
toenmalige secretaris, ambtenaar of scriba geschreven zoals hij ze hoorde vertellen. Doordat dit 
vaak niet door de aangevers kon worden gecontroleerd kunnen van een persoon in meerdere 
akten ook meerdere schrijfwijzen van voor- en achternaam gebruikt worden. Ook namen op zich 
zijn in de loop der tijd geëvolueerd. Zo is de 16e-eeuwse naam (van der) Swaen tussen ca 1600 
en ca. 1800 geëvolueerd tot (van der) Swaan en later tot (van der) Zwaan, of (van der) Zwan. 

• Maak bij zoekopdrachten gebruik van de zgn. jokers. Jokers vervangen één of meer tekens: 

o Een asterix ( * ) vervangt één of meer letters. Via de zoekterm “Sw*n” krijg je Swaan en 

Swaen te zien, maar ook bijvoorbeeld Swaaben, Swaaken, Swengen etc. te zien. 

o Een vraagteken ( ? ) vervangt één letter. Via de zoekterm “Swa?n” krijg je alleen Swaan en 
Swaen te zien. Gebruik ook een vraagteken als je een accent vermoed (Mâcon = M?con). 

• Integreer de voor-/tussenvoegsels (de, van, van de in ’t etc.) in één veld met de achternaam. 
Sommige web-toepassingen kunnen niet goed uit de voeten als dit voor-/tussenvoegsel in een 
apart veld staat. Een Jan van der Wereld kom dan tevoorschijn als Jan Wereld, van der, of We-
reld, Jan van der. Het is geen ‘wet’ of voorschrift, maar wel de meest gebruikte methode. 
Ps. gebruik je een eigen database (Access, Excel o.i.d.) dan kun je tussenvoegsel en achternaam 
wel apart vermelden, maar bij webpublicatie is het beter deze beide elementen te combineren. 

• Gebruik Hoofdletters bij eigennamen en geografische namen (Jan van de Wereld, geboren te 

Den Haag, Zuid-Holland, Nederland; Piet Paaltjes, overleden te Winterswijk etc.). Tussenvoeg-

sels (de, van, ’t etc.) worden met een kleine letter geschreven, voorvoegsels in plaatsnamen 

(Den Haag, Sint-Maarten, De Meern etc.) worden met een HOOFDletter geschreven. 

• Structureer het gebruik van (inter)nationale plaatsnamen, dus niet de ene keer Den Haag en de 

andere keer ’s Gravenhage. In Wikipedia vind je vrijwel elke Nederlandse plaats, gekoppeld aan 

dorp/stad, bestuurlijke Gemeente en provincie terug, waarbij je de volgorde Buurtschap/Streek, 

Plaats, Bestuurlijke Gemeente, Provincie, Land (de Stolpen, Zijpe, Schagen, Noord-Holland, Ne-

derland) kunt aanhouden. Is misschien wat meer werk, maar daar pluk je later de vruchten van 

als je zelf (of iemand anders) op plaatsnaam zoekt in je stamboom. Zelf houd ik in een apart be-

stand de door mij gebruikte plaatsnamen bij (in binnen- en buitenland). Een bestand, dat ik re-

gelmatig raadpleeg om te zien hoe ik deze plaatsnaam eerder heb beschreven. Mijn bestand telt 

inmiddels bijna 3.300 geografische benamingen. Alle Nederlandse gemeentelijke indelingen t/m 

2023 zijn hierin verwerkt. Hetzelfde geldt voor de nieuwste Franse indeling van regio’s en depar-

tementen. Dit bestand (Plaatsnamenregister.pdf) is voor geïnteresseerden vanaf deze site te 

downloaden. 
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3. Hoe te beginnen? 

Om te beginnen moet je je realiseren, dat voorouder- of stamboomonderzoek héél véél tijd en doorzet-
tingsvermogen van je eist. Het is voor velen een verslavende hobby. Zoals vele hobby’s zijn er ook aan 
deze hobby vaak kosten verbonden. In deze handleiding heb ik aangegeven welke kosten je zoal “moet” 
maken om de gewenste gegevens te raadplegen. Prijspeil van deze kostenraming is eind 2022. 

3.1. Welke gegevens leg je vast? 

Om een toegankelijke stamboom te maken zijn minimaal per persoon onderstaande gegevens nodig: 
• Geslachts-, familie- (of gewoon) achternaam • Voornamen incl. patroniem 1 

• Geboortedatum & -plaats • Datum en plaats overlijden 

Naast deze minimale basisgegevens is het ook handig om ook de volgende informatie vast te leggen: 

• Doop- of (officiële) voornamen  • Roepnaam 

• Religie (facultatief) • Namen van de ouders 

• Beroep of beroepen (facultatief) • Huwelijksdatum & -plaats 

• Namen van de kinderen • Scheidingsdatum & -plaats 

• Interessante informatie die over de persoon ver-
meldenswaardig zijn 

• Mogelijke titels (Dr., Drs., Mr., maar ook adellijke 
titels (Baron, Graaf, Prins, Koning etc.) 

De koppeling ouders aan kinderen leg je bij beide partijen vast, maar de persoonlijke informatie van 
de individuele personen worden vastgelegd op hun eigen kaart (die ik in het vervolg “Fiche” noem) 

3.2. Hoe en waar leg je deze gegevens vast 

Je hebt de keuze om je gegevens voor jezelf te houden en/of om deze via het internet te publiceren. 

3.2.1. Alleen voor jezelf 

Hierbij kun je je beperken tot een spreadsheet (Excel) of databaseprogramma (Access) of vergelijk-

bare programma’s, maar er zijn diverse – gratis – programma’s, waarmee je je eigen gegevens op 

een professionele wijze kunt vastleggen. Zelf gebruik ik het Nederlandse programma Aldfaer (Fries 

voor ‘voorouder’), waarin je personen kunt opvoeren, koppelen (echtparen, ouders/kinderen) en al-

le bovengenoemde gegevens kunt vastleggen. Het programma attendeert je op onlogische (a-

chronologische) feiten, verkeerde koppelingen etc. Daarnaast zijn er uitgebreide outputmogelijk-

heden om je stamboom geordend op papier (of als bestand) te krijgen. Je kunt hieruit Parentelen 

en Kwartierstaten, maar ook kant-en-klare -voor publicatie geschikte – Internetwebsites maken, die 

je weer kunt uploaden naar je eigen website.  

Aldfaer is te downloaden en gratis te gebruiken via http://aldfaer.net/sitemap/index.php  

3.2.2. Publiceren 

Als je je gegevens wilt publiceren via internet, dan kan dat vaak direct vanuit Aldfaer (als je dat ge-

bruikt). Vanuit Aldfaer exporteer je dan een zgn. Gedcom bestand, dat je in een genealogische in-

ternettoepassing importeert. Je gegevens worden dan naadloos overgenomen en zijn dan voor ie-

dereen die dat wil zichtbaar. 

Er zijn diverse grote aanbieders van gegevensruimte, waarbij zowel gratis als betaalde accounts 

kunnen worden aangemaakt. Vaak geldt dat de mogelijkheden van een betaald account groter zijn 

dan van een gratis account. Je moet dan denken aan enkele Euro’s per maand (ca. € 50,00 per jaar).  

 
1  Een patroniem is de voornaam van de vader, die (vooral vroeger) als 2e voornaam werd gebruikt. 

Zoon Willem van Jan de Wit werd Willem Jansz (Janssen; Janszn) genoemd, waarbij Jansz, Janszn of Janssen 
het patroniem wordt genoemd. Vóór ca 1800 werden in het algemeen nog geen achternamen gebruikt, 
maar gebruikte men een patroniem om de afkomst van personen aan te geven en ze van elkaar te 
onderscheiden, 

http://aldfaer.net/sitemap/index.php
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Met een betaald account kun je ook meer gegevens van anderen op dezelfde site zien dan met een 

gratis account. De – in Nederland – meest gebruikte internettoepassingen (hoewel er meerdere 

zijn) zijn: 

• Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl) Gratis, en Plus- abonnement (€ 48,00 per jaar). 

GenealogieOnLine is in 4 talen beschikbaar 2 

• Geneanet (https://nl.geneanet.org/) Gratis, Premiumaccount € 50,00 per jaar) Geneanet is in 10 talen 

beschikbaar. Zelf maak ik gebruik van deze (van oorsprong Franse) Genealogieprovider. 

• My Heritage (https://www.myheritage.nl/) Beperkt gratis met diverse “upgrade’ accounts. Zonder ac-

count geen toegang tot gegevens en een jaarabonnement kost afhankelijk van het soort abonnement  

€ 109,00 á € 259,00. My Heritage is in meerdere talen beschikbaar (maar welke??) en is een zéér beslo-

ten (en vrij dure) site! 

4. Vier stappen Plan 

Om met genealogie (voorouder- of stamboomonderzoek) te beginnen zijn er ongeveer 4 stappen te 
doorlopen. Deze 4 stappen worden in het vervolg van deze handleiding doorlopen. De stappen zijn: 
1. Informatie bij nog levende (oudere) familieleden (van heden tot liefst zo ver mogelijk terug) 
2. Informatie halen uit de gegevens van de Burgerlijke stand (van ca. 1811 t/m ca. 1900) 
3. Informatie halen uit Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken (van ca 1590 t/m 1811) 
4. Informatie uit andere bronnen halen (Adelboeken, Wikipedia, bestaande stambomen) 
De uit punten 1, 2 en 3 afkomstige gegevens zijn zeer nauwkeurig (vrijwel 100% betrouwbaar). Gege-
vens uit andere stambomen, Wikipedia etc. zijn minder betrouwbaar of zelfs onbetrouwbaar. Probeer 
altijd ‘bewijs’ in de vorm van (schermafdrukken van) authentieke akten te verkrijgen of kijk of en zo ja 
welke bronnen de door jou geraadpleegde (onofficiële) sites vermelden. 

4.1. Stap 1: Informatie bij familieleden. 

Deze stap is geheel afhankelijk van de nog levende voorouders. Begin bij je eigen geheugen, vervolgens 
bij je ouders, grootouders, ooms en tantes, oudooms en -tantes. Hoe jonger je bent, hoe meer mogelijke 
informatiebronnen beschikbaar zijn. Noteer zoveel mogelijk gegevens, die vermeld zijn in hoofdstuk 3.1. 

4.2. Stap 2: Informatie uit de Burgerlijke Stand. 

Gegevens uit de Burgerlijke stand zijn beschikbaar van ca. 1811 t/m 1900. Voor gegevens uit de Burger-
lijke Stand gelden beperkingen aan de openbaarheid om de privacy van nog levende personen te be-
schermen. Voor geboorteaktes geldt in Nederland een openbaarheidsbeperking van 100 jaar, voor hu-
welijksaktes 75 jaar en overlijdensaktes 50 jaar. Dit houdt in, dat geboorteakten tot ca 1920, huwe-
lijksakten tot ca. 1945 en overlijdensaktes tot ca. 1970 beschikbaar kunnen zijn. 
..Kunnen zijn, want gemeenten stellen deze gegevens vaak in blokken van 5 of 10 jaar beschikbaar voor 
publicatie. Van veel gemeenten zijn beschikbaar gestelde gegevens ook te raadplegen via speciaal daar-
voor ingerichte internetarchieven. In de 2e wereldoorlog zijn door overvallen op de Burgerlijke Stand en 
door bombardementen soms registers verloren gegaan. Niet alle gemeenten geven registers vrij voor 
publicatie, maar vaak zijn ze wel bij henzelf in te zien. Zie daarvoor informatie die vaak op (officiële) 
gemeentelijke pagina’s op internet te vinden zijn. 
Daarnaast hebben vrijwel alle provincies en veel regio’s en gemeenten een eigen site, waarop genealo-
gische gegevens zijn te raadplegen. In veel gevallen zijn indexen beschikbaar, wat het zoeken vereen-
voudigt. Informatie uit de Burgerlijke stand is o.a. te vinden via 3 :  
  

 
2  Prijspeil en taalinformatie voor alle genoemde ‘providers’ is eind 2022. 
3  Er zijn mogelijk meer ‘raadpleeg’sites, maar de hier genoemde heb ik het meest gebruikt. 

https://www.genealogieonline.nl/
https://nl.geneanet.org/
https://www.myheritage.nl/
https://www.wikiwand.com/nl/Openbaarheid
https://www.wikiwand.com/nl/Privacy
https://www.wikiwand.com/nl/Geboorteakte
https://www.wikiwand.com/nl/Overlijdensakte
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4.2.1. WieWasWie 
In WieWasWie zijn de gegevens terug te vinden van gemeenten die hun bestanden voor publicatie hebben 

aangeboden. Ook DTB-boeken en andere (o.a. Militaire- en V.O.C.-) archieven zijn hierin vastgelegd en terug 

te vinden 4. WieWasWie is in principe gratis, maar wil je zoeken met uitgebreidere zoekmogelijkheden, dan is 

een betaald account verplicht. Een account kost € 18,50 per jaar, maar als “vriend van het CBG” is het € 10,00 

of zelfs gratis. WieWasWie is te bereiken via https://www.wiewaswie.nl/nl/zoeken  

4.2.2. CBG 

Via het CBG (Centraal Bureau voor Genealogie, tegenwoordig Centrum voor Familie Geschiedenis, heb je toe-

gang tot diverse verzamelingen die het CBG heeft aangelegd (Bibliotheek, Familiewapens, Familienamen, 

Stambomen, Familieadvertenties en WieWasWie) CBG is grotendeels gratis te raadplegen, maar voor meer 

informatie en het downloaden van gegevens is een lidmaatschap (Digitale Vriend) vereist. Dit kost € 42,00 per 

jaar (2022). Bij een digitaal account is het gebruik van WieWasWie inbegrepen. De site van het CBG is te be-

reiken via http://cbg.nl/  

4.2.3. Provinciale Archieven 
Vrijwel elke provincie heeft toegankelijke archieven, waarin gegevens over personen te vinden zijn. Het gaat 

in dit kader te ver om alle provincies hier te noemen met hun webadressen, maar met een beetje zoekwerk 

zijn ze eenvoudig te vinden. Deze provinciale archieven zijn in veel gevallen ook te vinden via WieWasWie. Bij 

sommige archieven kun je direct de achterliggende akten inzien, bij andere moet je deze (soms tegen beta-

ling) aanvragen. 

4.2.4. Gemeentelijke Archieven 5 

Een aantal – grote – gemeenten heeft ook publiekelijk toegankelijke archieven op internet beschikbaar. Hoe-

wel dit ze niet allemaal zijn, heb ik inmiddels deze archieven ‘verzameld’ (er zijn er meer dan genoemde): 

• Wassenaar (en Voorschoten): https://gemeentearchief.wassenaar.nl/  

• Den Haag : https://haagsgemeentearchief.nl/genealogy/personenoverzicht  

• Rotterdam: https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/stamboom/zoeken-op-personen/  

• Erfgoed Leiden en Omstreken: https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen/zoek-op-personen/  

• Eindhoven: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven: http://www.rhc-eindhoven.nl/  

• Amsterdam https://archief.amsterdam/indexen/persons  

• Utrecht: https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven  

4.3. Stap 3: Akten uit Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken 

De akten uit de DTB-boeken zijn vanaf ca 1600 tot ca 1810 terug te vinden via een aantal landelijke sites: 

4.3.1. WieWasWie en CBG 
Zie hiervoor hetgeen bij hoofdstukken  en 4.2.2. is vermeld. Zij vermelden veel, maar niet alle gegevens. 

4.3.2. Family Search 
Family Search is één van de grootste archieven ter wereld wat betreft registratie van personen. Deze site 

heeft ook van vrijwel alle Nederlandse gemeenten de (voor publicatie vrijgegeven) DTB-boeken en BS-

registers gescand en beschikbaar gesteld voor onderzoek. Door de omvang van de archieven en de daardoor 

moeilijk te selecteren personen (ca. 4 miljard personen) zijn er sites, waarbinnen je gericht naar een bepaalde 

provincie, gemeente en soort register kunt zoeken.  

  

 
4  Veel, maar niet alles is hierin terug te vinden. E.e.a. is afhankelijk van wat door de originele bron is  

vrijgegeven. 
5  De hier vermelde URL’s zijn begin 2023 gecontroleerd op actualiteit en waren toen ‘werkend’. 

https://www.wiewaswie.nl/nl/zoeken
http://cbg.nl/
https://gemeentearchief.wassenaar.nl/
https://haagsgemeentearchief.nl/genealogy/personenoverzicht
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/stamboom/zoeken-op-personen/
https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen/zoek-op-personen/
http://www.rhc-eindhoven.nl/
https://archief.amsterdam/indexen/persons
https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven
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4.3.3. Genver.nl 
Genver heeft van vrijwel alle voormalige en huidige plaatsen uitgebreide doorkiesmogelijkheden naar de site 

van Family Search. In veel gevallen zijn tientallen tot honderden registers beschikbaar, vaak verdeeld in doop- 

geboorte-, ondertrouw-, huwelijks-, overlijdens- en begrafenisregisters, soms ook verdeeld naar religie en 

daarbinnen soms ook nog naar parochie, kerk etc. Genver is te bereiken via https://genver.nl/ Daarbinnen 

kun je via provincie en gemeente bij de registers komen. 

4.3.4. Geneal-IX 

Geneal-IX is de digitale site van het Nationaal Archief. Hierin zijn alle registers opgenomen, die door stedelij-

ke, regionale, provinciale en landelijke archieven bij het Nationaal Archief zijn ondergebracht. De verdeling is 

per provincie en verder per gemeente (dorp-stad). De registers zijn voor een deel gelijk aan die van Genver.nl, 

maar Geneal-IX is uitgebreider. Geneal-IX is te bereiken via https://www.genealix.nl/ . 

4.3.5. Van papier naar Digitaal 
De site Papier naar Digitaal (http://www.vpnd.nl/) geeft een enigszins vergelijkbaar resultaat als Genver.nl, 

maar biedt andere – soms betere - bronkeuzen. Het is maar net waar je voorkeur naar uit gaat.  

 

Hoewel er meer zijn, gebruik ik uitsluitend de sites Genver.nl en Geneal-IX.nl 

4.4. Stap 4: Informatie uit andere bronnen halen 

Hiervoor kun je te rade gaan bij een groot aantal binnen- en buitenlandse genealogische sites, zoals 
Geneanet.org, GenealogieOnLine.nl, MyHeratige.nl, Ancestry.com, Stamboomzoeker.nl, Wikipedia.nl 
Ook kun je een naam (tussen “quotes”) in je webbrowser invullen en kijken wat eruit komt. Wees er wel 
op bedacht dat er veel sites bij staan waarop onvolledige, onnauwkeurige of onjuiste informatie is te 
vinden. Zorg er altijd voor dat je ergens toch een bron (akte) te pakken krijgt om de gegevens te con-
troleren. Soms lijkt het dat meer sites dezelfde gegevens vermelden, waardoor er een schijnzekerheid 
ontstaat. Maar het kan zomaar zijn, dat deze sites gegevens van elkaar hebben overgenomen en het 
daardoor alleen maar lijkt dat “dit dan wel goed zal zijn”. Vaak kun je deze sites benutten om een datum 
te achterhalen die je (nog) niet kent. Via andere officiële sites kun je dan mogelijk de akte achterhalen 
waarop de juiste gegevens vermeld staan. 

5. Hoe ga je te werk? 

5.1. Basis van een zoekopdracht 

Het onderstaande voorbeeld geeft een indruk van de te ondernemen handelingen (Ps. gegevens zijn 
actueel en correct en terug te vinden op mijn site https://gw.geneanet.org/dickduck). De uitkomst van 
het onderzoek is “echt” en de personen behoren tot mijn persoonlijke voorouders. Ik geef hier de feiten 
weer, zoals deze in werkelijkheid zouden kunnen gebeuren, dus met alle problemen die bij de zoektocht 
kunnen voorkomen en mijn analyses van het probleem en de oplossing daar weer van. 

1. Stel: via stap 1 heb ik mijn ouders en grootouders gevonden. Mijn ouders, ooms en tantes wisten de 
volgende – summiere - feiten over hun voorouders te vermelden: Mijn grootvader van vaderszijde 
was Kees Cornelis Zwaan Hij is rond 1889 te Oegstgeest geboren en de naam van mijn grootmoeder 
was Neeltje Kort. Meer wist mijn familie niet op te hoesten. Ik vervolg met stap 2, de BS-registers 6. 

2. Via WieWasWie vul ik achternaam Zwaan en voornaam Kees Cornelis in 7. Bij Periode kies ik voor 
1885 t/m 1895; bij plaats Oegstgeest. Je kunt je selectie eventueel uitbreiden met Collectegebied, 
Documenttype en Rol als je veel ‘hits’ krijgt. 

 
6  De getoonde vensters kunnen door updates van het programma mogelijk op onderdelen afwijken van de huidige 

werkelijke vensters. Ik gebruik het premium-account van WieWasWie waarbij je op meerdere personen gelijktijdig 
kunt zoeken! 

7  Merk op dat je kunt kiezen voor E  = Exacte naam en B  = begint met. Ook kun je jokers gebruiken  

( *  en ? ) 

https://www.genealix.nl/
http://www.vpnd.nl/
https://gw.geneanet.org/dickduck_w
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3. In mijn geval 
krijg ik met deze 
gegevens 1 hit. 
Als ik die open 
(hieronder) zie 
ik zijn ge-
boortedatum 8 
en -plaats, maar 
ook zijn ouders 
Dirk Zwaan en 
Cornelia Glas-
bergen, mijn 
overgrootouders 
van vaderszijde.  
Er is geen foto 9 
van de akte 

beschikbaar. 
 
Door een regel uit 
de aangeboden hits 
aan te klikken wordt 
de achterliggende 
informatie (de trans-
criptie) zichtbaar.  

De gegevens van mijn over-
grootouders gebruik ik om 
hún trouwdatum terug te 
vinden. Ik zoek nu op twee 
namen (Persoon 1 en Per-
soon 2). Ik weet geen da-
tum of plaats, dus zoek ik 
op deze gegevens. Ik krijg 
17 hits. Om dit te beperken 
zoek ik op Documenttype 
BS Huwelijk, waarna er nog 
7 resteren. Ze zouden vóór 
1900 moeten zijn getrouwd, 
dus komt er maar 1 akte in 
aanmerking, namelijk de 
huwelijksakte die is afgege-
ven op 21 september 1882 
te Rijnsburg.  

 

 
8  Let op: De datum die je in WieWasWie ziet is de soms de gebeurtenisdatum en soms de datum van inschrijving  

van de akte. Dus altijd even nakijken op de oorspronkelijke akte! 
9  Een foto is beschikbaar als er onder het kopje Scan een icoon is afgebeeld  
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Ik zie direct, dat van deze akte een foto aanwezig is (icoontje ). Vervolgens klik ik de regel aan 

om de achterliggende informatie te zien. Zie afbeelding hieronder. 
4. Hier zie ik dat Dirk op 21 september 24 jaar oud was en Cornelia 28 jaar oud. Beiden zijn te Rhijns-

burg geboren. Hier is wel een akte beschikbaar (icoontje onder Scan), dus klik ik 
op die knop (niet op akte zelf klikken!!). 

 
 
Op de site van 
Erfgoed Leiden 
en omstreken 
zie ik de gege-
vens van de 
akte op de site 
van Erfgoed 
Leiden en Om-
streken. (Zie 
hiernaast) De 
URL hiervan 
kan ik noteren 
en dan door-
klikken naar de 
akte via de 

knop  
Ik krijg dan de 
kopie van de 
akte te zien: 
(zie volgende 
pagina)  
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5. In deze akte zie ik mijn 4 betovergrootouders, namelijk de ouders van de bruidegom, Cornelis Zwaan 

en Maria Driebergen en de ouders van de bruid, Cornelis Glasbergen en Guurtje Ciggaar.  
Daarmee is mijn stamboom weer uitgebreid met 4 extra voorouders! 
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6. Ik wil toch wel heel graag ook de originele geboorteakte van mijn overgrootvader Dirk Zwaan heb-
ben om te bewaren. Deze is (ook) mogelijk te vinden via het de site www.Genver.nl. Ik open de site 
en kies eerst voor Zuid-Holland 10, en zoek dan naar Rijnsburg. Hier zie ik alle DTB- en BS-akten  . 
Dirk Zwaan is 24 jaar oud op 21 september 1882, dus hij is in 1857 of 1858 geboren. Ik klik onder BS 
(21 x BS). Ik zie daar 21 bestanden. Ik kies het 3e bestand, maar moet dan wel 19 jaar en 615 pagi-
na’s doorworstelen. Gelukkig is er een index aanwezig; de eerste pagina’s vormen een index, waar-
in alle geboorten van 1843 t/m 1882 alfabetisch zijn geordend (Tafels 1843-1882). Ik open dat 

bestand door erop te klikken en Family Search opent zich 11. Het bestand bestaat uit 615 pagina’s. 
Ik blader de eerste paar pagina’s door om te zien of er een clustering van jaren is. Het blijken 10-
jarige tafels te zijn, waarvan het 1e deel de periode 1843-1852 beslaat. Door het verkleinen van 
het venster (icoon 2e van onder) kan ik – met enige ervaring – de scheiding tussen periodes zien 
(zoek pagina’s met afwijkende indeling). Op rij 4, laatste afbeelding is zo’n afwijking. Ik klik hierop 
en de pagina wordt vergroot, of ik klik links op de onderste knop . Hier zie ik het begin van de 

10-jarige tafels van 1853 t/m 1862 (pag 40). Via “trial and error 12 blader ik via de Imagekiezer 
(bovenin) steeds 
enkele pagina’s door, 
tot ik bij de Z 
aankom. Op pagina 
52 vind ik de 
volgende aan-
tekening. Ik weet nu 
dat Dirk Zwaan ca. 
15 december 1857 is 
geboren 13. 

7. Ik keer weer terug naar het vorige tabblad met de BS-registers en zoek het geboortejaar 1857 op. 
Deze blijkt in het al geopende bestand te zitten, dus ook via “trial and error” ga ik zoeken naar de 
maand december 1857 (er is helaas geen snellere methode, maar allengs krijg je hier handigheid in). 
Na enig heen- en weergeblader zie ik op pagina 495 rechts midden de geboorteakte van mijn over-
grootvader Dirk 
Zwaan. Uiteraard 
vind ik daar ook 
de al bekende 
ouders (ter be-
vestiging van wat 
ik al wist). Onder 
akte nummer 95 
is deze akte “In 
het jaar eendui-
zend achthon-
derd zeven en 
vijftig, den vijf-
tienden der 
maand decem-
ber” ingeschreven en is de geboorte gedateerd op “den dertienden der maand December”. 

 
10  Soms verschijnt bij de eerste keer hier een reclame (eenmalig); klik deze gewoon weg en vervolg de handleiding. 
11  Misschien moet je je de eerste keer dat je op Family Search komt registreren. Dit is gratis, dus doorloop die procedure. 

Vervolgens kun je aangeven dat je 10 dagen ingelogd blijft. Na die 10 dagen moet je opnieuw inloggen (voor 10 dagen) 
met de inloggegevens die je bij de registratie hebt gekregen) 

12  Trial-and-error (Engels voor 'proberen en missen', 'gissen en missen') is een manier om iets te leren of om een 
 oplossing te vinden. De term probeerhandeling en de uitdrukkingen ‘leren met vallen en opstaan’ drukken 
ongeveer hetzelfde uit.  

13  De akte is van 13 december (aangiftedatum). Dirk kan op die dag of max. 3 dagen eerder geboren zijn. 
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8. Op bovenstaande wijze heb ik mijn betovergrootouders gevonden, hun gegevens genoteerd en de 
akten gedownload en ook de volgende generaties gevonden(hier beperkt tot de vaderlijke lijn): 
8.1. Cornelis Pieterszn Zwaan en Maria Catharina Driebergen. (Mijn betovergrootouders) 
8.2. Pieter Zwaan en Lijsbeth Hogewoning. (mijn oudouders 14) van hen wil ik hun gegevens opzoe-

ken. Via WieWasWie kan ik de huwelijksakte niet terugvinden. Het BS-register helpt mij niet 
verder, omdat ik geen huwelijksdatum ken. Tijd voor zwaarder geschut: Via het Nationaal Ar-
chief 15 (http://www.gahetna.nl/collectie/archief) ga ik hun gegevens nazoeken. Zie hieronder 
bij hoofdstuk 5.2. 

9. Pieter Zwaan (zie hierboven) is geboren en woonachtig te Rijnsburg (blijkt uit huwelijksakte die in 
hoofdstuk 5.2. is gevonden – zie aldaar). Zijn geboorte- en overlijdensdatum probeer ik terug te vin-
den, hetzij via WieWasWie, hetzij via de BS van Rijnsburg. Zijn doopdatum kan ik op 2 manieren te-
rugvinden. Ik behandel ze hieronder beide: 
9.1.  Via WieWasWie: Hij is in 1810 getrouwd, dus in elk geval geboren vóór 1795. Ik vul in: Naam: 

Zwaan / Pieter* | Periode: 1775 t/m 1795 | Plaats:  Rijnsburg en kies Zoek. Ik vind 5 “Pieters”. 
Uit de huwelijksakte weet ik, dat zijn vader Cornelis heette (patroniem = Cornelisz). Met deze 
wetenschap ga ik de 5 Pieters af. Dan blijven er 3 over (waarvan 2 dezelfde) waarvan de vader 
Cornelis heette. Schiet niet op. Dan ga ik eerst maar eens zijn overlijdensakte opzoeken, omdat 
daarin ook de naam van zijn ouders kunnen voorkomen. Via de eerdergenoemde zoekcriteria 
kom ik uit op 7 “kandidaten”. Één van hen was gehuwd met Lijsje Hogewoning, dus dat moet 
mijn oudgrootvader zijn. Hij is op 5 februari 1832 te Rijnsburg op 56-jarige leeftijd overleden. 
Namen van zijn ouders worden helaas niet genoemd. Maar, ik weet nu wel dat hij tussen 6 fe-
bruari 1775 en 4 februari 1776 moet zijn geboren (uitgaande van zijn leeftijd bij overlijden). Te-
rug naar de geboorteakten, waarbij ik de periode op 1775 t/m 1776 kan zetten: dan blijft er 
maar 1 van de 2 over en dat is de Pieter Zwaan, die op 24 september 1775 is gedoopt, als kind 
van Cornelis Zwaan en Jorisje van der Meij. Heb ik ook meteen mijn oudgrootouders 8 (ouders 
van oudouders) gevonden! 

9.2. Via de BS van Rijnsburg: Via de huwelijksakte heb ik zijn globale geboortedatum gevonden (zie 
hierboven), namelijk tussen 6 februari 1775 en 4 februari 1776. Met deze gegevens ga ik via 
Genver  Zuid-Holland  Rijnsburg  3 x DTB naar de juiste archieven. Daar komt alleen de 
bovenste (Dopen 1675-1812; Trouwen 1627-1806; Begraven 1666-1820) in aanmerking voor nader 
onderzoek. Ik open dit archief (813 pagina’s). Ik verklein het beeld tot thumbnails (2e knop van 
onder) en ga op zoek naar End en Begin pagina’s die verschillende boeken scheiden. De eerste 
is al op image 3, die 1675-1787 aangeeft. Hierin moet dus de doopakte van Pieter (Cornelisz) 
Zwaan voorkomen. Via trial en error (bladeren) ga ik naar begin 1775. Image 140 begint met 
datum 5 februari 1775; vandaar is het even doorbijten en elke pagina bekijken of er een Pieter 
is gedoopt en zo ja, of zijn vader Cornelis Zwaan heette. Via zoeken op voornaam dopeling gaat 

dat vrij snel. Op image 141 vind 
ik al een Pieter, als zoon van een 
Cornelis Zwaan. Op image 144 
vind ik er nog één, maar die valt 
buiten het eerdergenoemde 
‘venster’ tussen 6 februari 1775 
en 4 februari 1776. De akte van 

Pieter Zwaan op image 141 is dus de doopakte van mijn oudgrootvader. Hiervan noteer ik de 
gegevens (gedoopt 24 september 1775 en ouders Cornelis Zwaan en Jorisje van der Meij) en 
maak een schermafdruk van de akte. Ps. de doopdatum is vermeld als “Den Zelven Dag”, maar 
uit de akte daarboven blijkt deze “Zelven Dag” de datum 24 september te zijn. 

 
14  Zie hoofdstuk 7. voor de benoeming van voorouders. 
15  Het Nationaal Archief biedt minder toegankelijke informatie, maar is wel gestructureerd.  

Met enig geduld kun je hier gevraagde informatie terugvinden. 

http://www.gahetna.nl/collectie/archief
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5.2. Zoeken in Nationaal Archief / GaHetNa 

(Zie 8.2 hierboven) Ik ben op zoek naar de huwelijksakte van Pieter Zwaan en Lijsbeth Hogewoning. In 
WieWasWie en de DTB-boeken kan ik ze niet vinden. Blijven over de archieven van het Nationaal Archief 
te Den Haag. Deze zijn te bereiken via http://www.gahetna.nl/collectie/archief  
1. Ik weet dat zoon Cornelis Zwaan in 1815 is geboren; het huwelijk is dus vóór die datum gesloten. 
2. In het openingsvenster vul ik in: 

a. Zoeken naar: = DTB Rijnsburg (ervanuit gaande dat ze in R(h)ijnsburg zijn getrouwd) 16 
b. Klik op Zoeken 

3. Klik op archief 3.04.16.125: De inhoud is 
Lidmatenlijst van de Rijnsburger 
Collegianten, dus niet helemaal wat we 
zoeken.  

4. Terug en door naar archief 3.04.17.096 
Deze inhoud luidt: RIJNSBURG (GAAR-
DERSARCHIEVEN). Gaardersarchieven 
zijn overzichten van betalingen (impost 
of leges) op trouwen en begraven. Kijk, dat brengt ons verder: het gaat hier in elk geval over 
trouwen en begraven. Klik op (links) Archiefbestanddelen. 

5. Via de getoonde registers kies ik voor 2 1799-1805 (vervolgens huwelijksaangiften ter secretarie, 1806-1811). 
Daar zou de akte mogelijk in zitten 

6. Het register blijkt een Begrafenis- en Trouwregister te zijn (zie paginakoppen). Ik beperk me tot de 
Trouwen-pagina’s. Hier is het een kwestie van trail and error om de juiste scan te vinden (via < of > 

of nummeringen onderaan pagina). Omdat het register tot 1812 loopt, kan ik het beste bij pagina 
32 beginnen en van daaruit terugbladeren. En ja hoor, al op pagina 31 linksboven vind ik de akte 
van Pieter Cornelisz Zwaan en Elisabeth Hogewooning; getrouwd op 7 Wintermaand 17 1810. Mis-
sie geslaagd!. Ik noteer de gegevens en maak een schermafdruk van de akte. Overigens zijn beiden 
geboren en wonend te Rijnsburg. Pieter was ongehuwd (de term J.M. of J.D. betekent Jonge Man 
of Jonge Dame/Dochter, ofwel ongehuwd); Elisabeth was weduwe van Pieter van den Burg.  

5.3. Zoeken in Nationaal Archief / Geneal-IX 

Het zoeken via Geneal-IX gaat grotendeels hetzelfde als in GaHetNa, maar net iets sneller (!): 
In Geneal-IX via provincie Zuid-Holland en plaats Rijnsburg verschijnen een groot aantal registers van 
Rijnsburg. Helaas is de naam van het benodigde register niet helemaal correct, maar het huwelijk van 
Pieter en Elisabeth moet in het register Gaarder / Huwelijk / 2.1799-1805 te vinden zijn. (Hier is niet 
aangegeven dat ook huwelijken tot 1811 te vinden zijn). 
Door dit register te openen krijg je het scherm, zoals dat al in punt 5. hierboven is genoemd, te zien. Zie 
verder vanaf punt 6 hierboven om de juiste akte te vinden. 
  

 
16  Ik kies hiervoor omdat de namen Pieter Zwaan of Lijsbet Hogewoning geen ‘hits’ opleverden.  

Dat is logisch, gezien de in de akte aangetroffen namen, die toch anders zijn. 
17  Onder invloed van de Franse overheerser werden de Romeinse maandnamen vervangen door 

nieuwe namen. De Wintermaand stond voor de maand december.  
Zie https://www.wikiwand.com/nl/Oude_Nederlandse_maandnamen voor de toen gebruikte 
maandaanduidingen. 

http://www.gahetna.nl/collectie/archief
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/zoekterm/DTB%20Rijnsburg/aantal/20/eadid/3.04.17.096/open/c01%3A0.#c01:0.
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/zoekterm/DTB%20Rijnsburg/aantal/20/eadid/3.04.17.096/open/c01%3A0.#c01:0.
https://www.wikiwand.com/nl/Oude_Nederlandse_maandnamen
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6. Stamboomonderzoek is veel werk 

Zoals ik in bovenstaande al heb aangegeven, is stamboomonderzoek vooral een kwestie van doorzetten. 
Je ontkomt er vaak niet aan om vele tientallen zo niet honderden pagina’s uit een DTB-boek of uit een 
BS-register door te bladeren. Maar als je dan na eindeloos zoeken eindelijk datgene vindt waarnaar je 
zocht, geeft je dat een kick en energie om weer verder te gaan. 

Bij het zoeken naar een evenement met onbekende datum is het soms raadzaam om eerst bij andere 
(onofficiële) genealogische sites te zoeken naar de juiste of globale datum, om met die gegevens gericht 
te zoeken in DTB-/BS-bestanden. Als je een datum en naam hebt is het meestal eenvoudiger om een 
akte te vinden. Op een gegeven moment krijg je handigheid in het bladeren via Genver- en Geneal-IX 
bestanden. 

Het is wel een nadeel dat handschriften van vóór 1800 soms moeilijk(er) te lezen zijn, of dat juiste jaar-
aanduidingen ontbreken. Dan zul je nauwkeuriger moeten kijken en onderzoeken om gegevens te vin-
den en te ontcijferen. Ook moet je rekening houden met afwijkende schrijfwijzen van namen, plaatsen 
en soms maanden. Enkele registers bevatten de oud-Nederlandse benamingen van maanden, zoals 
bloei-, oogst-, hooi- en herfstmaand etc. ( voetnoot 17). Via Wikipedia kun je dan gericht op dit soort 
termen zoeken. 

Overigens zijn veel BS-registers uit de periode 1810-1825 geheel in het Frans opgesteld (i.v.m. de toen-
malige Franse overheersing van de Noordelijke Nederlanden).  

Kortom: veel succes, doorzettingsvermogen en vindingrijkheid is vereist bij stamboomonderzoek. 

7. Bijlage: Benoeming voorouders: 

In de genealogie zijn er vastgestelde benamingen van generaties voorouders. Elke generatie heeft een 
eigen “naam” en per generatie verdubbelt ook het aantal personen dat deze naam/titel draagt (ieder-
een heeft 2 biologische ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders, enz.). 
Zie https://www.wikiwand.com/nl/Lijst_van_benamingen_voor_generaties 
 

De algemeen gebruikelijke benamingen zijn (eerste 20): 

Generatie Benaming Maximaal aantal personen 
1. ........ Proband .............................................................................................. 1 
2. ........ Ouders ................................................................................................ 2 
3. ........ Grootouders ....................................................................................... 4 
4. ........ Overgrootouders ................................................................................ 8 
5. ........ Betovergrootouders ......................................................................... 16 
6. ........ Oudouders ........................................................................................ 32 
7. ........ Oud grootouders .............................................................................. 64  
8. ........ Oud overgrootouders ..................................................................... 128 
9. ........ Oud betovergrootouders ............................................................... 256 
10. ...... Stam ouders ................................................................................... 512 
11. ...... Stam grootouder ......................................................................... 1.024 
12. ...... Stam overgrootouders ................................................................ 2.048 
13. ...... Stam betovergrootouders ........................................................... 4.096 
14. ...... Stam oud ouders ......................................................................... 8.192 
15. ...... Stam oud grootouders .............................................................. 16.384 
16. ...... Stam oud overgrootouders ....................................................... 32.768 
17. ...... Stam oud betovergrootouders .................................................. 65.536 
18. ...... Edel ouders ..............................................................................131.072 
19. ...... Edel grootouders .....................................................................262.144 
20. ...... Edel overgrootouders ..............................................................524.288 

 


