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AGENDA 2022 

 

VOOROUDERSPREEKUREN: 
Wanneer :     Waar:    Hoe laat: 
 
Almere (1e zaterdag van de  maand)        Nieuwe Bibliotheek Centrum  11.00 - 15.00 uur 

Lelystad (1e zaterdag van de maand)    Studiecentrum Batavialand  11.00 - 15.00 uur 

Kampen (1e zaterdag van de maand)    Stadskazerne    10.00 - 12.00 uur 

Emmeloord (2e zaterdag van de maand)  Basisschool de Planthof  10.00 - 12.00 uur 

Dronten/Swifterbant (1e zat.vd maand)*    FlevoMeer Bibliotheek  10.00 - 12.00 uur 

* oneven maanden in Dronten, de even maanden in Swifterbant 

 

Almere / Lelystad / Kampen Dronten Swifterbant Emmeloord 

8 januari 2022 7 mei 2022 2 april 2022 15 januari 2022 

5 februari 2022 2 juli 2022 4 juni 2022 12 februari 2022 

5 maart 2022 3 september 2022 6 augustus 2022 12 maart 2022 

2 april 2022 5 november 2022 1 oktober 2022 9 april 2022 

7 mei 2022  3 december 2022 10 september 2022 

4 juni 2022   8 oktober 2022 

2 juli 2022   12 november 2022 

6 augustus 2022   10 december 2022 

3 september 2022    

1 oktober 2022    

5 november 2022    

3 december 2022    

  

        
  
 
LEZINGEN: 
Wanneer : zaterdagmiddag 
Hoe laat : van 14.00 – 16.00 uur 
Waar : Batavialand, Ontginningszaal 
  De zaal gaat open om 13.30 uur. 
 
15 januari 2022 nieuwjaarsborrel / leden voor leden 
19 februari 2022  Cholera in Zandvoort door Leendert de Jong 
19 maart 2022 Leden voor Leden + ledenvergadering 
21 mei 2022  Lezing Jan van der Mast over ondernemersechtpaar van Marken. 
17 september 2022 
22 oktober 2022 
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EXCURSIE: 
Wanneer : 21 april 2022 
Hoe laat : ? 
Waar : Koninklijke Bibliotheek Den Haag:  
 
 
 
Wanneer : 29 september 2022 
Hoe laat : ? 
Waar : Delft: Jan van der Mast geeft een rondleiding door het Agnetapark (‘Sociaal 
 Arbeiderparadijs’) in Delft en vertelt het unieke verhaal van het bevlogen 
 ondernemersechtpaar Van Marken, oprichter van de Gistfabriek, Oliefabriek (Calvé) en de 
 Lijmfabriek. 
 

Voor vragen over excursies en lezingen kunt altijd een bericht sturen naar: secretaris-fle@ngv.nl 
 
PS:  De opsomming van lezingen en excursies is nog niet definitief omdat wij nog in bespreking zijn met 
personen en organisaties over meerdere activiteiten.  
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Afdeling  Flevoland 
Uw onderzoek begint thuis!. Eigen gegevens, trouwboekje ouders, oude foto’s, diploma’s, enz. Vervolgens 

maakt iedereen tegenwoordig gebruik van een computer en het internet om gegevens te verzamelen, te 

zoeken en te bewerken. Kijk eens op: www.wiewaswie.nl of www.archieven.nl. Om de gezochte  gegevens 

vast te leggen kunt u bijv. het programma Aldfaer gebruiken dit is gratis te downloaden. Praat ook eens 

met (oudere!) familieleden over uw onderzoek. 

 

In de laatste 150 jaar zijn er heel wat Nederlanders voor hun werk naar een andere stad of streek verhuisd. 

Denk eens aan Twente (textielindustrie) regio Eindhoven (Philips), het Gooi (forensen, radio + tv) en 

vergeet niet de moderne groeikernen en VINEX-locaties. Dus moeten niet alleen Flevolanders, maar bijna 

alle onderzoekers vervolgens op reis naar een of meer (meestal provinciale!) archieven om de extra 

gegevens of gegevens van voor 1800 van hun voorouders op te zoeken. 

 

De NGV kan helpen… 

NGV-afdelingen zijn serviceafdelingen, ze beschikken niet over doop-, trouw- en begraafboeken of de 

burgerlijke stand enz. Elke afdeling heeft ervaren genealogen, die bereid zijn tips en advies te geven en 

hulp te bieden. Enkele afdelingen hebben onderzoeksresultaten van hun leden in hun bibliotheek. Op 

verzoek mag elk NGV-lid die inzien. Ook mag elk NGV-lid gratis andere afdelingsbijeenkomsten bezoeken. 

 

Dit biedt de NGV afd. Flevoland…. 

Wij zijn actief in heel Flevoland en enkele gemeenten in de NW-hoek van Overijssel. 

* Voorouderspreekuren 

Wij organiseren vijf voorouderspreekuren per maand. Op de agenda vindt u de data, tijden en plaatsen. 

Deze voorouderspreekuren zijn gratis en vrij toegankelijk voor leden en niet-leden. Samen met de 

bezoeker proberen we een oplossing te vinden voor een probleem bij hun onderzoek, of adviezen te geven 

aan nieuwe genealogen. Ook geven we tips voor zoeken op internet en evt. problemen met genealogische 

programma’s. 

 
* Bijeenkomsten 
Op vijf zaterdagmiddagen van 14.00 tot ca. 16.00 bij Batavialand, Oostvaardersdijk 113 te Lelystad (bij 
Bataviastad, naast de Bataviawerf). 
Bezoekers zijn vanaf 13.30 welkom! Bij een gratis kop koffie of thee kunt u vragen stellen, nieuwe NGV- 
afdelingsbladen inzien, gegevens uitwisselen, enz. Het bestuur wil een afwisseling houden aan 
onderwerpen voor de lezingen. 
 

* Genealogica 

Driemaal per jaar geven we dit afdelingsblad uit. Het geeft informatie over lezingen, tips voor onderzoek, 

genealogische en historische artikelen, website-links, ervaringen of vragen van leden. 
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* Bibliotheek 

In het Studiecentrum van Batavialand bevindt zich onze afdelingsbibliotheek. Tijdens de openingsuren van 

dit centrum kunt u daar o.a. alle NGV-afdelingsbladen van de laatste vijf jaar inzien. 

 

Op grond van uw postcode wordt u ingedeeld bij een afdeling. 

Postcodes van ons werkgebied: 1300-1379; 3890-3899; 8060-8069; 8200-8329. 
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Tips voor beginnende stamboomonderzoekers. 
 

Begin met enige basiskennis over genealogie. Deze folder is daartoe uw eerste aanzet.. Onze website biedt de 
nodige up-to-date theoretische kennis. Word lid van de NGV. Dat betekent persoonlijke contacten met andere 
genealogische onderzoekers, uitwisseling van kennis en gegevens, genealogische informatie op bijeenkomsten– 
niet alleen in eigen regio – maar overal in Nederland. Toegang tot het Verenigingscentrum, waar een enorme 
hoeveelheid kennis en gegevens aanwezig is: boeken, tijdschriften, familieberichten, bidprentjes, 
rouwadvertenties enz. Toegang tot faciliteiten op de website is exclusief voor leden, eveneens het maandblad 
Gens Nostra. 
 
De stappen van het genealogisch onderzoek 
 
Gegevens verzamelen 

• Verzamel alle gegevens uit trouwboekjes, paspoorten, bidprentjes, diploma's, fotoalbums, poëzie-albums, 
persoonsbewijzen, akten e.d. Noteer datum, plaats, adres, doop, geboorte, huwelijk, overlijden, begraafplaats, 
beroep, eventueel crematie en scheiding. Ga met deze gegevens naar uw familieleden, ook naar ooms en 
tantes, oudooms en oudtantes, en noteer de familieverhalen. Zo bouwt u de basis voor uw verdere onderzoek 
terug in de tijd. 

• Het ordenen van de verzamelde gegevens (op papier en/of in een programma). 

• Bepaal wat je met die gegevens wilt gaan doen. Op onze website vind je een aantal suggesties. 

• Ook op de website van het CBG : https://cbg.nl/kennis/stappenplan vind je een uitgebreid stappenplan en 
uitleg. 

• Voor aanvraag persoonskaarten/persoonslijsten die nog niet openbaar zijn kunt u naar deze site gaan: 
https://cbg.nl/diensten/uittreksels-pkpl/. Hier vindt u de aanvraagformulieren. 

• Ook op internet kunt u al erg veel gegevens vinden uit de BS. Veel gegevens zijn al terug te vinden in 
WieWasWie. Zie www. wiewaswie.nl 

 
Welke informatie is beschikbaar. 
 

• In 1811 werd onder Napoleon de Burgerlijke Stand (BS) ingevoerd. Tussen nu en 1811 werden alle geboorten, 
huwelijken en overlijdens geregistreerd door de gemeente. 

• Voor 1811 werden de gegevens vastgelegd in de DTB boeken (doop, trouw, begraven), veelal gesorteerd per 
gezindte. 

• Persoonskaart later persoonslijst - vanaf 1938 tot heden. Ca. 2 jaar na een overlijden van een persoon gaat zijn 
persoonskaart /persoonslijst naar het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG). Op deze kaart staan o.a. 
geboorte, huwelijk, overlijden en ouders van deze persoon geregistreerd. U kunt hiervan alleen schriftelijk een 
uittreksel bestellen met een aanvraagformulier 

• Gezinskaart - tussen 1920 en 1938 kennen we in Nederland de gezinskaart. Van veel gemeenten zijn deze al op 
de websites van de archieven te raadplegen en dagelijks volgen er meer. 

• Bevolkingsregister - tussen 1850 en 1920. Een overzicht van personen op adres, soms in de oorspronkelijke 
dikke boeken, vaak al overgezet op microfiches. U kijkt op naam, eerst op het overzicht van de betreffende 
periode (klapper), daarna bij de verwijsnummers. U vindt dan het hele gezin op het moment van registratie. 
De jaartallen die vermeld worden, moet u zeker vergelijken met de betreffende akte uit de BS, want in het 
bevolkingsregister wil nog wel eens een foutje zitten. 

• Huwelijksbijlagen: met het aktenummer van de huwelijksakte (tot ca. 1920 openbaar) uit de BS kunt u de 
bijlagen terugvinden of aanvragen in de Historische Centra (archieven) van de provincie. De bijlagen bevatten 
geboorteakte van bruid en bruidegom, eventueel overlijdensakte van ouders, gegevens van de Nationale 
Militie (keuring militaire dienst). Wellicht dat u ze ook kunt vingen via https://www.genealix.nl/.  

https://cbg.nl/kennis/stappenplan
https://cbg.nl/diensten/uittreksels-pkpl/
https://www.genealix.nl/plaats/hunsel/
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• Notariële akten. Hier vind je huur- en koopovereenkomsten, testamenten ed. 

• Volkstellingen - 1829, 1839, 1899 en 1947. http://www.volkstellingen.nl 

• Informatie over familienamen vind je terug op. https://www.cbgfamilienamen.nl.  

• Memories van successie, van 1818 tot 1900, betreffende de successie-belasting. 
 

Naslagwerken -  
Wellicht zijn er al eerder mensen bezig geweest met uw familie. Raadpleeg derhalve:  

• Het register van het blad Gens Nostra van de NGV. 

• De (digitale) toegangen op de collecties (o.a. bidprentjes, handschriften, familiedossiers) in het 
Verenigingscentrum (VC) van de NGV in Bunnik (alleen voor leden) en het CBG in Den Haag.  

• Zoek eventueel contact met een historische vereniging in het gebied, waar uw onderzoek zich afspeelt. 

• Krantenknipsels, rouwadvertenties, geboorteadvertenties zijn te vinden via 
https://www.delpher.nl/nl/kranten/ 

• M.u.v. de Persoonskaart/Persoonslijst vindt u alle gegevens in de Regionale Historische Centra, de vroegere 
rijks-, streek- en gemeente-archieven. 

 
Zoeken op internet 
 
Dagelijks worden door vrijwilligers gegevens van archieven en particulieren op internet geplaatst en wat u 
vandaag nog niet vond, kan er morgen wel op staan. Via “Links” op de NGV-website kunt op meer dan 1000 
genealogische sites komen. 
Besef wel, dat de bronnen op internet fouten kunnen bevatten en dat derhalve een verantwoord 
onderzoeksresultaat alleen kan worden bereikt, als de van internet gehaalde gegevens worden gecontroleerd 
aan de hand van de originele bronnen. 

 
Vastleggen van de verzamelde gegevens 
Leg uw gegevens zorgvuldig vast en vergeet nooit gedetailleerd de bron te vermelden van de gegevens. 
Vastleggen is het meest functioneel in  een computerprogramma. Het programma dat door de NGV wordt 
uitgebracht is GensDataPro en is te koop via de webwinkel van de NGV. https://gdp3.nl. 
Een ander goed en gratis alternatief is het programma Aldfaer. Dit is gratis te downloaden van de site : 
http://aldfaer.net/sitemap/index.php. 
 
Wat is Wat? 

• Een GENEALOGIE (of stamboom) 
Alle personen die in wettige mannelijke lijn afstammen van één bepaalde mannelijk persoon. 

• Een PARENTEEL 
Uitgaande van een ouderpaar worden alle nakomelingen gezocht. Deze vorm wordt o.a. gebruikt door 
notarissen. 

• Een KWARTIERSTAAT 
Beginnend bij één persoon (de proband) zoekt men alle voorouderparen van die persoon, zowel in de 
mannelijke als in de vrouwelijke lijn. De personen worden genummerd; de proband nr. 1, zijn/haar vader nr. 2, 
de moeder is nr. 3, grootvader van vaderskant nr. 4, Grootmoeder nr. 5, grootouders van moeders kant nr. 6 
en 7, overgrootouders nrs. 8 t/m 15, enzovoort. 

• Een STAMREEKS 
De directe naamreeks van vader op zoon (geen zijtakken). 

• Een AFSTAMMINGSREEKS 
De naamreeks van iedere andere voorouder uit de kwartierstaat. 

• Een GENEAGRAM 
Een grafische notatie om verwantschap aan te tonen, bijv. bij vorstenhuizen of erfelijkheidsonderzoek. 

http://www.volkstellingen.nl/
https://www.cbgfamilienamen.nl/
https://www.delpher.nl/nl/kranten/
https://gdp3.nl/
http://aldfaer.net/sitemap/index.php
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• Een MATRIARCHALE LIJN (mitochondriënlijn) 
Een afstammingsreeks in vrouwelijke lijn. (Steeds de moeder van de moeder van de moeder) 

 
 

Gebruikelijke afkortingen en symbolen: 
°  Geboren 
*  Gedoopt 
(*)  Onwettig kind 
x  getrouwd voor de wet 
∞  getrouwd voor de kerk 
xx  hertrouwd 
x -  getrouwd en gescheiden 
&  samenwonend 
†  overleden 
[ ]  begraven 
§  gecremeerd 
N.  naam onbekend 
fa  filia = dochter van 
fs  filius = zoon van 
'  kind van het tweede bedde 
"  kind van het derde bedde 
o/o gescheiden 
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Hoe begin je met je stamboom? 
 
Het belangrijkste blijft om voor jezelf duidelijk in beeld te hebben waarom je onderzoek wilt doen. Op basis 
daarvan bepaal je welk type stamboomonderzoek daar het best bij hoort. Je kunt starten door informatie te 
verzamelen binnen je eigen gezin en familie. Volg daarnaast ook een cursus om je bekend te maken met 
onderzoeksmethoden en jargon. Op de website van de NGV kun je een stappenoverzicht vinden hoe je 
vervolgens te werk kunt gaan. 
Je begint bij jezelf. Je weet (meestal) wie je ouders en grootouders zijn. Als je (groot)ouders nog leven, kun 
je bij hen vragen naar je overgrootouders. Je kunt natuurlijk ook op internet kijken.  
 
Belangrijke  organisaties die je kunnen helpen zijn de zijn o.a. de NGV (Nederlandse Genealogische 
Vereniging) en de CBG ( CBG|Centrum voor familiegeschiedenis ). Op de website van de NGV vind je onder 
de tabbladen heel veel informatie over het opzetten van stamboomonderzoek.  
Het CBG biedt de stamboomonderzoeker een grote hoeveelheid bronnen. Deze komen uit eigen archief en 
literatuurcollectie. Ze zijn te raadplegen via de websites CBG Verzamelingen, CBG bibliotheek CBG 
familiewapens en CBG Familienamen. Digitale onderzoeksresultaten zijn ondergebracht in CBG Stambomen 
en via WieWasWie biedt het CBG een centrale toegang tot bronnen van de Nederlandse archiefinstellingen. 
Begin bij www.wiewaswie.nl. Hier vind je alle gegevens uit de Burgerlijke Stand vanaf 1811. Tegenwoordig 
vind je hier ook veel directe links naar de  originele aktes. 
Ook op de website  www.archieven.nl kun je veel informatie op diverse terreinen.  
Kijk ook eens op www.genealix.nl. Hier kun je vaak veel informatie vinden van voor 1811. originele 
geboorteaktes, overlijdensaktes,   huwelijksaktes vaak met huwelijkse bijlagen. Je moet het dan hebben van 
de (kerkelijke) DTB-boeken (Doop-, trouw en begrafenis). Van sommige provincies (Flevoland is er één van) 
vind je deze ook al op www.wiewaswie.nl en/of www.archieven.nl) 
 
De wet bepaalt wanneer aktes openbaar zijn. Voor geboorten is de termijn 100 jaar, voor huwelijken 75 jaar 
en overlijden 50 jaar. Dat wil niet zeggen dat bijv. overlijdens in 1967 al te vinden zijn op internet of het 
archief. Vele vrijwilligers zijn druk bezig met het invoeren van overlijdens-, huwelijks en geboorteaktes. Het 
kan per archief verschillen. Bij gemeentearchieven kun je aktes opvragen die jonger zijn, hiervoor mogen ze 
leges vragen. 
 
Als een voorouder tussen 1939 en 2 jaar geleden overleden is, kun je bij het CBG|Centrum voor 
Familiegeschiedenis  (www.cbg.nl) een persoonskaart of –lijst opvragen. Dit kan alleen schriftelijk en kost 
een paar euro per zoekactie. Op deze persoonskaart staan meestal de geboorte-, huwelijks- en 
overlijdensdata. Ook de partner, ouders en evt. kinderen staan erop. Het formulier kun je downloaden van 
de website van het CBG. 
 
Ook kun je wat hebben aan de site www.graftombe.nl. Vele vrijwilligers maken foto’s van grafstenen. Soms 
staat hier ook informatie op die je (nog) niet kunt vinden. Of je kijkt bij sites die online familieberichten bij 
houdt (o.a. www.mensenlinq.nl of www.online-familieberichten.nl). 
 
Voor het invullen van de kwartierstaat verwijzen wij naar het formulier “Kwartierstaat NGV” in onze 
informatiebundel. 
 

http://www.wiewaswie.nl/
http://www.archieven.nl/
http://www.zoekakten.nl/
http://www.wiewaswie.nl/
http://www.archieven.nl/
http://www.cbg.nl/
http://www.graftombe.nl/
http://www.mensenlinq.nl/
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 gegevens van vaderszijde gegevens van moederszijde 

over- 8 ♂    9 ♀ 10  ♂     11 ♀ 12 ♂     13 ♀ 14  ♂     15 ♀ 

groot-                               

ouders                               

IV                               

                                

groot- 4 opa  5 oma   6 opa   7 oma   

ouders                     

III                     

                              

ouders 

2  
vader 

       
3 
moeder 

       

II 

                

  

                

proband 
1 

                

  *                 

I x                 

  +                               
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v 
BETOVER-
GROOTVA

DER 

BETOVER-
GROOT-
MOEDER 

BETOVER-
GROOTVA

DER 

BETOVER-
GROOT-
MOEDER 

BETOVER-
GROOTVA

DER 

BETOVER-
GROOT-
MOEDER 

BETOVER-
GROOTVA

DER 

BETOVER-
GROOT-
MOEDER 

BETOVER-
GROOTVA

DER 

BETOVER-
GROOT-
MOEDER 

BETOVER-
GROOTVA

DER 

BETOVER-
GROOT-
MOEDER 

BETOVER-
GROOTVA

DER 

BETOVER-
GROOT-
MOEDER 

BETOVER-
GROOTVA

DER 

BETOVER-
GROOT-
MOEDER 

 
vader van 
overgroot-

vader 

moeder 
van 

overgroot-
vader 

vader van 
overgroot-

moeder 

moeder 
van 

overgroot-
vader 

vader van 
overgroot-

vader 

moeder 
van 

overgroot-
vader 

vader van 
overgroot-

moeder 

moeder 
van 

overgroot-
vader 

vader van 
overgroot-

vader 

moeder 
van 

overgroot-
vader 

vader van 
overgroot-

moeder 

moeder 
van 

overgroot-
vader 

vader van 
overgroot-

vader 

moeder 
van 

overgroot-
vader 

vader van 
overgroot-

moeder 

moeder 
van 

overgroot-
vader 

 
opa van 

opa 
oma van 

opa 
opa van 

oma 
oma van 

oma 
opa van 

opa 
oma van 

opa 
opa van 

oma 
oma van 

oma 
opa van 

opa 
oma van 

opa 
opa van 

oma 
oma van 

oma 
opa van 

opa 
oma van 

opa 
opa van 

oma 
oma van 

oma 

 (generatie 5 = 16 personen) 

IV 
OVERGROOT- 

VADER 
OVERGROOT- 

MOEDER 
OVERGROOT- 

VADER 
OVERGROOT- 

MOEDER 
OVERGROOT- 

VADER 
OVERGROOT- 

MOEDER 
OVERGROOT- 

VADER 
OVERGROOT- 

MOEDER 

 
 

(vader van opa) (moeder van opa) (vader van oma) (moeder van oma) (vader van opa) (moeder van opa) (vader van oma) (moeder van oma) 

 
(opa van vader) (oma van vader) (opa van 

moeder) 
 (oma van moeder) (opa van 

vader) 
 (oma van 

vader) 
 (opa van 

moeder) 
 (oma van moeder) 

 (generatie 4 =  8 personen) 

III GROOTVADER (OPA) GROOTMOEDER (OMA) GROOTVADER (OPA) GROOTMOEDER (OMA) 

 (vader van vader) (moeder van vader) (vader van moeder) (moeder van moeder) 

 (generatie 3 = 4 personen) 

II VADER MOEDER 
 

(generatie 2 = 2 personen) 

I IK 
 

(generatie 1 = 1 persoon) 
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 De  proband is de persoon waarmee begonnen wordt. Dat kun je dus zelf zijn. 

 De proband is altijd nummer 1. 

 De vader nr. 2  en zijn vader 4 en diens vader 8 enz. 

 Alle vrouwen hebben dus een oneven nummer. 

 Deze nummering wordt naar de ontwerper de Kekule nummering genoemd en wordt wereldwijd gebruikt. 

 Noteer de achternaam, de voornaam/-namen, van geboorte, huwelijk en overlijden de plaats + de datum, beroep(en) en evt. Kerk of geloof. 

 Gebruik voor afkortingen deze tekens: geboorte: * /  doop: ~  / huwelijk: x / scheiden: )( of % / overlijden: + /  kerk of geloof: G /  beroep: B 

 Met de Romeinse cijfers geven we de generatie aan. 
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Geboren ca. Generatie Benaming Aantal 

1970 1 Jij 1 

1940 2 Ouder 2 

1910 3 Grootouder 4 

1880 4 Overgrootouder 8 

1850 5 Bet overgrootouder 16 

1820 6 Oud ouder 32 

1790 7 Oud grootouder 64 

1760 8 Oud overgrootouder 128 

1730 9 Oud betovergrootouder 256 

1700 10 Stam ouder 512 

1670 11 Stam grootouder 1.024 

1640 12 Stam overgrootouder 2.048 

1610 13 Stam betovergrootouder 4.096 

1580 14 Stam oudouder 8.192 

1550 15 Stam oud grootouder 16.384 

1520 16 Stam oud overgrootouder 32.768 

1490 17 Stam oud betovergrootouder 65.536 

1460 18 Edelouder 131.072 

1430 19 Edel grootouder 262.144 

1400 20 Edel overgrootouder 524.288 

1370 21 Edel betovergrootouder 1.048.576 

1340 22 Edel oud ouder 2.097.152 

1310 23 Edel oud grootouder 4,1 miljoen 

1280 24 Edel oud overgrootouder 8,3 miljoen 

1250 25 Edel oud betovergrootouder 16,7 miljoen 

1220 26 Edel stam ouder 33,5 miljoen 

1190 27 Edel stam grootouder 67,1 miljoen 

1160 28 Edel stam overgrootouder 134,2 miljoen 

1130 29 Edel stam betovergrootouder 268,4 miljoen 

1100 30 Edel stam oud ouder 536,8 miljoen 

1070 31 Edel stam oud grootouder 1 miljard 

1040 32 Edel stam oud overgrootouder 
ontelbaar en 

irreel** 

JE HEBT GEEN…. 
BET-BET-OVERGROOTVADER 

MAAR…… 
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**In de vermenigvuldiging is geen rekening gehouden met kruizingen van families. 

Die waren er natuurlijk wel, want vroeger waren er niet zoveel mensen in Europa. 

   
 

Geboren ca. Generatie Benaming  

1010 33 Edel stam oud betovergrootouder  

980 34 Voorouder  

950 35 Voor grootouder  

920 36 Voor overgrootouder  

890 37 Voor betovergrootouder  

860 38 Voor oud ouder  

830 39 Voor oud grootouder  

800 40 Voor oud overgrootouder  

770 41 Voor oud betovergrootouder  

740 42 Voor stam ouder  

710 43 Voor stam grootouder  

680 44 Voor stam overgrootouder  

650 45 Voor stam betovergrootouder  

620 46 Voor stam oud ouder  

590 47 Voor stam oud grootouder  

560 48 Voor stam oud overgrootouder  

530 49 Voor stam oud betovergrootouder  

500 50 Voor edel ouder  

470 51 Voor edel grootouder  

440 52 Voor edel overgrootouder  

410 53 Voor edel betovergrootouder  

380 54 Voor edel oud ouder  

350 55 Voor edel oud grootouder  

320 56 Voor edel oud overgrootouder  

290 57 Voor edel oud betovergrootouder  

260 58 Voor edel stam ouder  

230 59 Voor edel stam grootouder  

200 60 Voor edel stam overgrootouder  

170 61 Voor edel stam betovergrootouder  

140 62 Voor edel stam oud ouder  

110 63 Voor edel stam oud grootouder  

80 64 Voor edel stam oud overgrootouder  

50 65 Voor edel stam oud betovergrootouder  
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www.WieWasWie.nl 

Deze website beheert de gegevens van vele archieven in Nederland. Zoeken op deze website is makkelijk. 
Als je de site geopend hebt, krijg je gelijk een zoekveld te zien. Wil je meer gegevens invoeren, dan klik je 
op uitgebreid zoeken (onder het zoekvakje). Als je de uitgebreide zoekopties wilt gebruiken (o.a. zoeken op 
tweede naam), heb je een premium abonnement nodig (€ 18,50/jaar of € 5,00/maand). 

 

Uitgebreid zoeken: 

 

 

  

http://www.wiewaswie.nl/
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Als je dan een naam ingetypt hebt, krijg je een scherm met zoekresultaten: 

 

U ziet: heel veel resultaten. Boven de resultaten kunt u het zoekresultaat verkleinen door te klikken op 
bijv. collectiegebied en/of documenttype en/of rol kunt.  

 

Voor de naam staat een scannertje. Is dit scannertje donker, dan is er een scan beschikbaar. Als je op de 
regel klikt , kom er onder het detailscherm: 

 

Als er een akte beschikbaar is, kunt u deze hier aanklikken en bekijken. Nog lang niet alle archieven hebben 
de scans gekoppeld. In de loop der tijd zullen er steeds meer scans beschikbaar komen. 
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ALDFAER 

Aldfaer is een (gratis) programma voor het bijhouden van stamboomgegevens. Het is ontwikkeld om 
amateurgenealogen een hulpmiddel te geven bij het vastleggen van hun onderzoeksresultaten. Aldfaer wordt 
gemaakt om te worden gebruikt onder het Windows besturingssysteem. Als u het toch onder bv. Linux gebruikt, 
kunt u niet op ondersteuning van het Aldfaer-team rekenen. Maar er zijn vaak wel anderen die hetzelfde doen en via 
de forumpagina's op de website kunt u met hen in contact komen. Je kunt Aldfaer koppelen aan de online-dienst 
MyHeritage. 

Het hoofdvenster van Aldfaer  
Aldfaer werkt met formulieren om de data in te voeren. Centraal hierbij staat het hoofdvenster.  

.  
In het hoofdvenster staan de belangrijkste gegevens van de persoon bij elkaar, inclusief de ouders, huwelijken, 
kinderen, broers en zusters, notities, leeftijd bij belangrijke familiegebeurtenissen, foto's, aangehangen documenten, 
enz.  
 
Menubalk  
Meteen onder de titelbalk is de menubalk te zien:  

 
Alle Aldfaer functies zijn te kiezen via dit menu. Bij een nieuwe stamboom zult u zien dat u nog niet alle functies kunt 
kiezen, omdat u nog geen gegevens in de stamboom hebt ingevoerd. Om functies snel te kunnen terugvinden zijn de 
functies gegroepeerd.  
 
Onder menu: vindt u  
Bestand: alles wat met stamboombestanden te maken heeft. U kiest hier dus (als u meer stambomen onderhoudt) 
met welke stamboom u wilt werken.  

http://aldfaer.net/aldfaerwiki/index.php?title=Bestand:Hoofdscherm_4.jpg
http://aldfaer.net/aldfaerwiki/index.php?title=Bestand:Menu_balk.png
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Bewerken: opties die tijdens het vastleggen van gegevens handig kunnen zijn zoals het kopiëren van tekst.  
Tonen: functies om andere vensters te openen, zoals de personenlijst, rapporten, groepen, kalender, verwantschap 
en aantekeningen. Ook kunt u hier de rapportage wizard starten om zelf overzichten te ontwerpen en het 
hoofdvenster terugzetten op de standaardinstellingen.  
Persoon: alles wat nodig is om personen in te voeren (of te verwijderen) en om relaties vast te leggen tussen 
personen die een gezin vormen. We denken hierbij niet alleen aan huwelijk, samenleven ed. maar ook aan 
ouder/kind relaties.  
Stamboom: alles voor het onderhouden van uw bestanden.  
Extra: mogelijkheden om functies aan- of uit te zetten en Aldfaer naar wens in te stellen.  
Venster: een functie om snel te bladeren naar een van de openstaande vensters van Aldfaer  
Help: naast de help ook mogelijkheden om allerlei (online) informatie te raadplegen en nieuwe versies van 
programma, sjablonen, help en invoegtoepassingen te installeren.  
 
Knoppenbalk  
Onder de menubalk bevindt zich de knoppenbalk.  

Op deze balk vindt u knoppen die over het algemeen dezelfde functies hebben als de keuzes in het menu. Aan 
sommige knoppen kunnen ook extra functies zijn toegekend. Als u bijvoorbeeld de Shift toets ingedrukt houdt en op 
de knop voor het maken van een kwartierstaat klikt komt u eerst in het instellingenscherm om de uitvoer van de 

kwartierstaat aan te passen. Deze extra mogelijkheid wordt aangegeven door een hint onderin de 
statusbalk van het hoofdscherm (instelbaar).  
U kunt snel door alle opgeroepen personen bladeren door op de knoppenbalk op de pijlen (links en rechts van het 
huisje) te klikken. Deze pijlen fungeren net als de toetsen zoals u bij een webbrowser aantreft om naar het vorige en 
volgende scherm te bladeren. Merk op dat de knop volgende niet werkt zolang u de knop vorige niet hebt gebruikt. 
De tweede methode om door de gegevens te navigeren, is door te dubbelklikken op personen. U kunt overal klikken 
waar personen staan. Op deze manier kunt u snel van uw kind naar uw betovergrootvader komen door steeds op de 
naam van vader te dubbelklikken. Een uitstekende methode om binnen een stamboom met min of meer bekende 
personen te navigeren. U zult echter merken dat u in een wat grotere stamboom daarbij al snel uw oriëntatie kunt 
kwijtraken. Om snel weer op een bekend punt terug te komen kunt u daarom één persoon als referentie instellen. 
Als u dan op het huisje (Home, net als bij een webbrowser) klikt bent u meteen weer bij de bekende persoon terug. 
Op de knoppenbalk zijn naast de pijltjes en het huisje ook andere knoppen beschikbaar, waarmee u kunt navigeren. 
Zo kunt u met de knoppen (Ga naar vader, moeder, broer/zuster, partner, kind) snel naar de respectievelijke 
personen stappen. Als u met de rechter muistoets op een van de actieve knoppen klikt, kunt u eerst uit een lijstje de 
juiste persoon selecteren.  
 
Presentatievenster  
Onder de knoppenbalk vindt u het presentatievenster van Aldfaer. Hier kunt u gegevens van personen bekijken, of 
deze gegevens wijzigen. Invoeren van gegevens van personen vindt op aparte formulieren plaats. De betekenis van 
de velden wordt duidelijk gemaakt door hints, welke verschijnen zodra u de muis op een veld positioneert 
(instelbaar). Aanvullende gegevens kunt u kwijt in aparte formulieren die onder de tabbladen rechts op het 
hoofdscherm beschikbaar zijn.  

 
op tabblad: kunt u ...  
Persoon: chronologische gebeurtenissen bekijken en andere bestanden, zoals foto's en documenten aan de persoon 
koppelen  
Geboorte: geboorte- en doopgegevens en getuigen daarbij toevoegen  
Huwelijk, Relatie, Samenleven of Geregistreerd Partnerschap: relatiegegevens zoals het soort relatie en getuigen 
daarbij vastleggen (overigens is dit tabblad alleen zichtbaar als aan een persoon reeds een partner is toegekend en is 
de titel van het tabblad afhankelijk van het type relatie dat u heeft opgegeven).  
Overlijden: overlijdens-, begraaf- of crematiegegevens en getuigen daarbij toevoegen  

http://aldfaer.net/aldfaerwiki/index.php?title=Bestand:Knoppenbalk.png
http://aldfaer.net/aldfaerwiki/index.php?title=Bestand:Hint.png
http://aldfaer.net/aldfaerwiki/index.php?title=Bestand:Tabbladen.png
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Feiten: feiten, zoals adressen, beroepen, religie, enz. en zelf te definiëren categorieën toevoegen. Op dit tabblad 
kunt u ook bekijken bij welke gebeurtenissen de persoon als getuige aanwezig is geweest.  
Verwanten: verwantschappen tussen de persoon in het hoofdvenster en andere personen bekijken  
Groepen: groepen waartoe de persoon in het hoofdvenster behoort bekijken en beheren  
'Diversen: o.a. instellen hoe een persoon in de personenlijst gepresenteerd wordt en welke gegevens u nog wilt 
uitzoeken. Omwille van privacyredenen kunt u hier ook de uitvoer van gegevens van deze persoon blokkeren, zodat 
deze niet worden afgedrukt in een genealogie, persoonskaart of kwartierstaat of worden geëxporteerd naar 
GEDCOM als het privacyfilter actief is. Overigens kunt u van personen die onder het Privacyfilter vallen achteraf altijd 
nog aangeven dat ze toch gepubliceerd mogen worden, zonder dat u per persoon de blokkering weer moet 
opheffen. 
  
Tabkaarten  
Onder het presentatievenster is ruimte voorzien voor zogenaamde tabkaarten.  

 
Via deze tabkaarten kunt u snel van de ene persoon naar de andere springen. U bepaalt zelf of u van een bepaalde 
persoon een tabkaart wilt maken.  
 
Statusbalk  
Tot slot bevindt zich helemaal onderaan het hoofdscherm een statusbalk.  

 
Op deze regel worden de datum van eerste aanmaak, de datum van de laatste wijziging en het nummer van de 
persoon getoond. Daarnaast worden (aan de rechterzijde) extra hints gegeven bij het plaatsen van de muisaanwijzer 

op een veld op het scherm. Door middel van symbolen wordt aangegeven of er voor dat veld extra functies 
onder de rechter muistoets beschikbaar zijn of dat tegelijkertijd de Shift en/of ctrl-toets kan worden ingedrukt. Het 
zichtbaar maken van deze hints is instelbaar.  
Als u met de rechter muistoets op de statusbalk klikt, krijgt u een lijstje te zien met alle personen die u tijdens deze 
Aldfaer-sessie al eens op het hoofdscherm hebt gezet. Met deze historie (die overigens alleen geldig is zolang Aldfaer 
actief is) kunt u weer snel naar een bepaalde persoon springen.  
 
Rapportages  
Aldfaer kent vele mogelijkheden om de gegevens in een rapport weer te geven. Er zijn zowel grafische als 
tekstrapporten. Meer informatie met voorbeelden van rapportuitvoer vindt U in onder het tabblad “Tonen” en dan 
rapporten selecteren. Hier vindt u de mogelijk om diverse soorten grafische en tekstrapporten te kiezen.  Onder 
“Overige rapporten vindt u ”Bonusrapporten”. Hier vindt u een groot scala aan mogelijk-heden om de gevonden 
gegevens te presenteren. 
 
En verder ....  
Als u meer over de mogelijkheden van Aldfaer wilt weten raden wij u aan om het programma te downloaden en de 
meegeleverde "help" te lezen. 

 

http://aldfaer.net/aldfaerwiki/index.php?title=Bestand:Tabkaarten.png
http://aldfaer.net/aldfaerwiki/index.php?title=Bestand:Statusbalk.png
http://aldfaer.net/aldfaerwiki/index.php?title=Bestand:Hint.png
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Websites t.b.v. Genealogisch Onderzoek  -  LANDELIJKE WEBSITES 

WEBSITE INFORMATIE 

www. ngv.nl De NGV heeft een grote collectie van bidprentjes, familiedrukwerk, overlijdensknipsel etc. 
Er wordt druk gewerkt aan de digitalisering en indexering van deze collectie. Een deel van 
deze digitale collectie is beschikbaar voor iedereen, maar de meeste collecties zijn 
bestemd voor leden, zij kunnen zoeken nadat ze ingelogd zijn. 

www.wiewaswie.nl De informatie van WieWasWie is afkomstig van veel archieven in Nederland en bevat de 
openbare aktes van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk en overlijden), doop-, trouw- 
en begraafboeken, bevolkingsregisters, memories van successie, familieberichten en in de 
toekomst notariële archieven, scheepssoldijboeken (VOC-opvarenden) en kadaster. Lang 
niet ieder archief is echter zover dat alles er al opstaat. Het opzoeken en bekijken van de 
aktegegevens is gratis. Het mooie van WieWasWie is dat er ook scans beschikbaar zijn en 
komen. Als je deze scans wilt bekijken, zul je een abonnement moeten nemen. Je kunt 
beginnen met een proefabonnement van twee weken. Hoe WieWasWie werkt, vindt u 
verderop in deze map. 

www.genealix.nl Op  Geneal-IX zijn veel links naar dtb-boeken geplaatst, evenals de akten van de 
Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister. 

www.cbg.nl Het CBG, centrum voor familiegeschiedenis is het landelijk kennis- en 
documentatiecentrum voor stamboomonderzoek en verwante wetenschappen. Zoek in de 
online catalogus op een familienaam, plaatsnaam of trefwoord naar interessante 
gegevens. De catalogus leidt u verzamelingen, familiewapens, familienamen etc. Bij het 
CBG kun je ook (schriftelijk en tegen betaling) een persoonskaart opvragen van iemand 
van wie de burgerlijke stand gegevens nog niet openbaar zijn. Als iemand tussen 1935 en 
twee jaar geleden overleden is, kan de persoonskaart (na 1995 persoonslijst) bij het CBG 
liggen. Kijk op de site voor meer informatie (Diensten/Uittreksel PK/PL’s). 

www.volkstellingen.nl Welkom op de website van de Nederlandse Volkstellingen van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek. Deze website verschaft toegang tot alle tabellen van de volkstellingen die 
tussen 1795 en 1971 werden gepubliceerd. Ook de meeste toelichtingen, inleidingen en 
bijlagen (zie de documentatie) zijn digitaal beschikbaar. In totaal zijn ruim 42.000 pagina's, 
oorspronkelijk gepubliceerd in meer dan 200 banden, toegankelijk gemaakt. Aan de 
digitalisering van de volkstellingen wordt sinds 1997 gewerkt in een aantal projecten.  

www.gahetna.nl Het Nationaal Archief beheert de grootste collectie archieven in Nederland. De collectie 
bestaat uit belangrijke documenten van de Rijksoverheid, archieven van de provincie Zuid-
Holland en particuliere archieven. 

www.kb.nl  
www.delpher.nl 

De Koninklijke Bibliotheek heeft heel veel oude kranten gedigitaliseerd. In veel kranten 
staan ook familieadvertenties en gemeenten zetten daar vroeger gegevens over de 
burgerlijke stand in: wie was in welke gemeente geboren, getrouwd en overleden. Je klikt 
rechtsboven op historische kranten en vult een zoekterm in (bijv. een achternaam). Je 
kunt dan een heleboel resultaten krijgen. Deze kun je bijv. op datum sorteren door op het 
woord datum te klikken. Aan de linkerkant kun je filteren op bijv. familieberichten. 

www.archieven.nl Ook hier is de informatie afkomstig van veel archieven in Nederland. Niet alleen akten van 
de burgerlijke stand en DTB-boeken, maar ook uit kranten, andere archiefstukken (o.a. 
bouwdossiers, vergunningen, beeld en geluid etc.). 

www.niod.nl Oorlogsgeweld wekt veel maatschappelijke belangstelling en vraagt om onafhankelijk en 
wetenschappelijk onderzoek. Het NIOD verricht en stimuleert dergelijk onderzoek en stelt 
zijn collecties open voor alle belangstellenden. Het instituut werd op 8 mei 1945 opgericht 
om met onafhankelijk onderzoek de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in 
Nederland en Nederlands-Indië in kaart te brengen. 

http://www.volkstellingen.nl/nl/volkstelling/jaarview/
http://www.volkstelling.nl/nl/documentatie/
http://www.volkstellingen.nl/nl/doelstellingen/index.html
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Websites t.b.v. Genealogisch Onderzoek  -  LANDELIJKE WEBSITES 

WEBSITE INFORMATIE 

www.oorlogsgravenstichting.nl In Nederland zijn 180.000 mensen door de Oorlogsgravenstichting geregistreerd als 
oorlogsslachtoffer. Mannen, vrouwen en kinderen die hun leven verloren tijdens de 
Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna – zoals in voormalig 
Nederlands-Indië en tijdens recente vredesmissies. Al deze mensen hebben een verhaal, 
hoe kort en eenvoudig ook. De Oorlogsgravenstichting wil de herinnering aan deze 
mensen levend houden. Dit doen wij door hun verhalen te verzamelen en te delen op 
onze website en door het onderhouden van de 50.000 Nederlandse oorlogsgraven overal 
in de wereld. 

www.graftombe.nl  
  
 

Er zijn vrijwilligers in het land die van begraafplaatsen de grafstenen fotograferen. In 
verband met de openbaarheidstermijnen van geboorte (50 jaar), huwelijk (75 jaar) en 
overlijden (100 jaar), kan het gebeuren dat je nog niet achter een geboorte of overlijden 
kunt komen. Behalve het opvragen van een persoonskaart bij het CBG (zie hierboven), 
kunt je ook eens op graftombe kijken. Misschien dat er van die persoon een grafsteen 
gefotografeerd is met daar op de geboorte- en/of overlijdensdatum.  

www.online-begraafplaatsen.nl Het project 'Online Begraafplaatsen' heeft als doel het GRATIS beschikbaar stellen van 
begraafplaatsinformatie. De doelgroep is enerzijds de genealogisch onderzoeker en 
anderzijds de geïnteresseerde familieleden. Op deze site worden de gegevens op een 
objectieve wijze weergegeven met inachtneming van de gevoelens van de nabestaanden.  

www.familysearch.org 
 

Dit is een site van de “Church of Jesus Christ of Letter-day Saints”, oftewel de website van 
de Mormonen. De mormonen kunnen voorouders postuum dopen en hebben daarvoor 
een zeer uitgebreide database met voorouders opgebouwd. Bijzonder is ook dat van de 
meeste provincies in Nederland de scans van de burgerlijke stand te zien is. Je moet wel 
weten waar je moet zoeken, maar is zeker de moeite waard, zeker met behulp van de 
website 

www.geneaknowhow.net Ter ondersteuning van uw genealogisch onderzoek. Het doel van het platform 
Geneaknowhow.net is het bieden van ondersteuning bij genealogisch onderzoek in de 
brede zin van het woord. De bezoeker kan op gespecialiseerde sites gericht op zoek naar 
informatie. Met behulp van deze informatie is de bezoeker in staat om zijn onderzoek 
(beter) te verrichten. In de komende jaren zal geneaknowhow.net verder als 
kenniscentrum uitgroeien. Onderzoeksresultaten, zoals de kwartierstaat, 
familiegeschiedenis of lokaalhistorische schets, worden niet op geneaknowhow.net 
opgenomen. Alle beschikbare gegevens op het domein zijn vrij toegankelijk; reclame-
uitingen worden vermeden. 

www.voorouders.net  
 

Welkom op hét startpunt voor stamboomonderzoek in Nederland: Voorouders.net! 
Hoe begint u met genealogie en hoe zoekt u uw stamboom verder uit? Het echte 
stamboomonderzoek gebeurt nog steeds in de archieven. Maar steeds meer 
genealogische gegevens kunt u vinden op internet. Op Voorouders.net vindt u alle 
informatie die u nodig hebt om zelf op zoek te gaan naar uw voorouders. Voor u het weet 
is genealogie ook uw hobby! 

www.stamboomforum.nl Doorzoek de genealogische gegevens van Nederlandse archieven en vind automatisch 
gelinkte akten en aanvullende informatie over personen en context op Open Archieven. 
Dit forum is bedoeld voor vragen, opmerkingen en discussies over Open Archieven. 

www.openarch.nl 
 

Doorzoek de genealogische gegevens van Nederlandse en Belgische archieven 
en vind automatisch gelinkte akten en aanvullende informatie over personen en context. 

www.stamboomgids.nl De Stamboom Gids is meest uitgebreide gids op het gebied van genealogie, stambomen, 
familienamen en archieven! Alle 21.610 websites die zijn opgenomen in de Stamboom 
Gids zijn gecategoriseerd en voorzien van een beschrijving en schermafdruk. U kunt deze 
uitgebreide collectie doorbladeren, doorzoeken of downloaden in PDF of EPUB formaat. 
Het is een website voor genealogen en door genealogen, het ideale hulpmiddel dus voor 
uw stamboomonderzoek. 

http://www.voorouders.net/
https://www.stamboomgids.nl/download.php?doc=12
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www.dagboekarchief.nl Het Nederlands Dagboekarchief zorgt ervoor, dat dagboeken, briefwisselingen, memoires 
en andere ‘persoonlijke schrijfsels’ een tweede leven krijgen. Wij doen dit door ze te 
verzamelen, te archiveren en toegankelijk te maken en als onderzoeksmateriaal aan te 
bieden, in eerste instantie aan wetenschappers. Bestudering van dagboeken en andere 
egodocumenten kan het verleden een menselijk gezicht geven en het op een persoonlijke 
manier toegankelijk maken. Het Nederlands Dagboekarchief haakt in op de groeiende 
interesse in de vaderlandse geschiedenis en in het Nederlands erfgoed. 

www.geheugenvannederland.nl Het Geheugen van Nederland is een beeldbank met schilderijen, tekeningen, foto’s, 
beeldhouwwerken, keramiek, postzegels, affiches en krantenknipsels uit meer dan 
honderd Nederlandse musea, archieven en bibliotheken. In het Geheugen van Nederland 
kunt u rustig ronddwalen, maar u kunt ook gericht zoeken naar beeldmateriaal over 
specifieke onderwerpen. 
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FR www.tresoar.nl Tresoar is dè plek waar je informatie ziet, vindt en hoort over je achtergrond, je 
huis, je dorp en misschien zelfs een stukje van je eigen identiteit. In ons gebouw 
bruist het van activiteiten voor jong en oud: concerten, lezingen, 
tentoonstellingen, educatieve projecten, kindercolleges. Daarnaast is het een 
ideale ruimte voor wetenschappers, genealogen, studenten en scholieren om in 
alle rust (samen)  te kunnen werken aan onderzoek. 

FR www.allefriezen.nl AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese 
gemeentearchieven, het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân, het 
Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle personen, die 
geboren, getrouwd of overleden zijn in hun provincie, van de 16e eeuw tot begin 
zestiger jaren van de vorige eeuw.  AlleFriezen stelt van de aangesloten 
gemeenten alle openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) en deels 
de bevolkingsregisters digitaal beschikbaar. Daarnaast wordt een groot aantal 
gegevens uit bronnen van voor 1811 beschikbaar gesteld.  

FR www.fryske-akademy.nl De Fryske Akademy richt zich op het wetenschappelijk onderzoek naar de Friese 
taal, meertaligheid en regionale geschiedenis. Wij geven boeken en 
taalhulpmiddelen uit en organiseren symposia, lezingen en congressen. 
De Fryske Akademy is opgericht in 1938 en sinds 1990 gelieerd aan de KNAW. 

FR www.hvnf.nl Welkom op de officiële website van de Historische Vereniging Noordoost-
Friesland. 
De site biedt u de meest uitgebreide en relevante verzameling van indexen, 
nieuws, foto’s, video’s, verhalen, boeken en links over genealogie en historie van 
de regio Noordoost Friesland. De Vereniging richt zich op het doen van 
archiefonderzoek naar (familie-)geschiedenis in de omgeving van Dokkum en de 
Dongeradelen (Noordoost Friesland). Omliggende gemeenten als Dantumadeel, 
Achtkarspelen, Kollumerland, Schiermonnikoog, Ameland en Ferwerderadeel 
hebben ook onze aandacht, evenals het Groninger Westerkwartier. 

FR www.historischcentrumleeuward
en.nl 

Erfgoedcentrum voor Leeuwarden 
Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is het informatie- en 
activiteitencentrum voor de geschiedenis van Leeuwarden en omgeving. 
Duizenden strekkende meters aan historische documenten, vanaf de 
Middeleeuwen tot heden, worden hier bewaard en toegankelijk gemaakt. 
Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van Leeuwarden of de vroegere 
bewoners, kan hiervoor terecht bij het HCL. Deskundige medewerkers helpen de 
bezoekers bij hun speurtocht in de archieven, bevolkingsregisters, foto’s, 
bouwtekeningen, kranten en vele andere bronnen. 

FR www.archiefrkfriesland.nl  De Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland stelt zich ten doel het verzamelen, 
inventariseren en catalogiseren van alle mogelijke documentatie en archieven welke betrekking 
hebben op het Rooms-Katholieke leven in Friesland. 

FR www.dekrantvantoen.nl Doorzoek hier het digitale archief van de drie dagbladen in noord Nederland; het 
Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad. 

GR www.allegroningers.nl Alle Groningers is een website van de Groninger Archieven. 

GR www.deverhalenvangroningen.nl Op deze website kunt u struinen door het (culturele) erfgoed van de stad en 
provincie Groningen. Lees herinneringen aan Groningen ten tijde van grote 
gebeurtenissen en belangrijke periodes, bekijk foto’s en beelden van heel 
vroeger tot vrij recent en leer over de ontstaansgeschiedenis van het unieke 
Groninger landschap. Naast historische verhalen biedt deze site u de kans kennis 
te maken met de vele instellingen die zorg dragen voor het behoud en beheer 
van de cultuur en historie van de provincie Groningen. Waar zijn ze te vinden? En 
wat staat er bij hen op de agenda? 

http://www.tresoar.nl/
http://www.allefriezen.nl/
http://www.archiefrkfriesland.nl/cms/index.php
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GR www.groningerarchieven.nl De Groninger Archieven zijn voluit het Regionaal Historisch Centrum Groninger 
Archieven. We laten als professionele collectiebeheerder een zo groot mogelijk 
publiek kennis maken met onze fysieke en digitale collecties. In het beleidsplan 
VerGezicht 2017-2021 zijn hiervoor nieuwe plannen geformuleerd. Daarnaast 
zijn wij een actieve bemiddelaar om historische en actuele informatie over stad 
en provincie Groningen breed in te zetten. En voor de aangesloten overheden 
zijn wij een gedegen partner. 

DR www.alledrenten.nl In AlleDrenten kunt u zoeken in verschillende personendatabases. Deze worden 
verdeeld in drie tijdvakken: na 1800, 1600-1800 en vóór 1600. 
Elk van deze bestanden kunt u selecteren door met de muis de betreffende 
periode aan te wijzen en vervolgens in het menu op het bestand te klikken. 
Vervolgens kunt u de naam van de gezochte persoon invoeren: de voornaam 
en/of de achternaam en/of (alleen in de periode 1600-1811) het patroniem of 
vadersnaam. U kunt zoeken in de afzonderlijke registers van de burgerlijke stand 
(geboorte, huwelijk en overlijden) of kerkelijke registers (doop en trouw) of in 
alle registers tegelijk. 

DR www.drentsarchief.nl Het  Drents Archief brengt erfgoed dichterbij mensen, laat ze met andere ogen 
naar hun omgeving kijken en maakt ze bewust van de eigen sporen in het 
verleden. We koesteren ons DNA, dat is de basis: authentiek, 
zorgzaam/betrouwbaar, toegankelijk/gidsen, verrassend/ondernemend, delen 
en inspireren. 

OV www.historischcentrumoverijssel
.nl 

Historisch Centrum Overijssel is het informatiecentrum voor de geschiedenis van 
de provincie Overijssel. Archieven, boeken, prenten, kranten, kaarten, foto's, 
films, video's en geluidsopnames vertellen het verhaal van Overijssel van de 
Middeleeuwen tot nu. 

OV www.bonmama.nl Systematische ontsluiting van de geschiedenis van Avereest en Ommerschans. 

FLE www.hetflevolandsarchief.nl 
 

Het Flevolands Archief bewaart het geheugen van de provincie Flevoland in 
archieven en verschillende collecties. In Het Flevolands Archief vindt u 
tekeningen, foto's, kranten, boeken en archieven over de geschiedenis van 
Flevoland. 

FLE www.genealogieopurk.nl De Werkgroep Genealogie Urk verzamelt gegevens van personen die afkomstig 
zijn van Urk, dan wel een directe link hebben met Urk. Inmiddels zijn er meer 
dan 80.000 personen bekend. 

GLD www.coda-apeldoorn.nl CODA Archief is het historisch documentatiecentrum van de stad Apeldoorn. 
CODA vervult de functie van gemeentearchief en bewaart ruim vijf kilometer aan 
archieven en vele meters beeldmateriaal. 

GLD www.geldersarchief.nl Archieven, beeld & geluid, familiegeschiedenis, omgevingsgeschiedenis, tweede 
wereldoorlog. 

GLD www.genealogiedomein.nl Genealogiedomein.nl is een website voor digitale genealogische brongegevens 
en overige items in de Achterhoek en Liemers en ook daarbuiten. 

GLD www.stadsarchiefdeventer.nl Historisch Centrum Overijssel in Deventer is onderdeel van Historisch Centrum 
Overijssel gevestigd in Zwolle. Hieronder staat een aantal handige links naar de 
websites van het HCO. Deze kunnen goed van pas komen bij uw 
archiefonderzoek! 

GLD www.oudscherpenzeel.nl Op deze site verhalen, tradities, genealogieën, foto’s, links, digitaal archief, Oud-
Scherpenzeel en historische  wandelingen. 

GLD www.netherlandsgenealogy.com Deze website bevat een bevolkingsreconstructie van Achterhoekse families. De 
meeste mensen op deze site komen uit Aalten, Bredevoort, Dinxperlo en 
Winterswijk. Inclusief meer dan 5.000 personen die vanuit deze regio naar de VS 
zijn geëmigreerd in de 19e eeuw. 

https://www.groningerarchieven.nl/images/over-ons/VerGezicht-beleidsplan-RHC-Groninger-Archieven-2017-2020.pdf
https://www.groningerarchieven.nl/images/over-ons/VerGezicht-beleidsplan-RHC-Groninger-Archieven-2017-2020.pdf
http://www.drentsarchief.nl/
http://www.hetflevolandsarchief.nl/
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GLD www.heerlijkheidborculo.nl Portal van de geschiedenis van stad en heerlijkheid Borculo 12de – 19e eeuw. 
De site bevat diverse bron verwijzingen en vele links naar voor de genealoog 
interessante websites in de Achterhoek.  

GLD www.flickr.com/photos/genealog
iedomein/albums 

Ruim 169.000 foto’s van bronnen genealogische bronnen in de Achterhoek. 
Aanrader! 

GLD www. 
regionaalarchiefnijmegen.nl 

Het Regionaal Archief Nijmegen is onderdeel van de gemeente Nijmegen en 
vormt het geheugen van Nijmegen en de regio. Wij hebben als beleid om zoveel 
mogelijk informatie als open data aan te bieden. Hierdoor kan iedereen de 
informatie hergebruiken zonder dat er voorwaarden worden gesteld aan het 
gebruik. 

GLD www.streekarchivariaat.nl Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (SNWV) vormt het geheugen van de 
regio Noordwest-Veluwe. Wij beheren de archieven en historische collecties van 
de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek. Archieven 
zijn belangrijk voor het kunnen reconstrueren van het verleden en onze 
identiteit.  

GLD www.liemersverleden.nl Het Streekarchivariaat van de gemeenten Doesburg, Duiven, Zevenaar en 
 Westervoort en de voormalige gemeenten Angerlo en Rijnwaarden. 

GLD www.streekarchiefepe.nl Streekarchief Epe, Hattem en Heerde. Wij beheren documenten over de historie 
van de Noordoost-Veluwe en stellen die graag aan u beschikbaar. Voor een klein, 
maar belangrijk deel doen we dat op deze website. 

UT www. hetutrechtsarchief.nl Geheugen van Utrecht. Met tientallen kilometers archieven, een half miljoen 
foto's, films, tekeningen en prenten en een omvangrijke bibliotheek is Het 
Utrechts Archief het geheugen van de stad en provincie. 

UT www.archiefeemland.nl Omvat de regio Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Renswoude, 
Soest, Woudenberg, Waterschap Vallei & Veluwe en Kamp Amersfoort. 
Notariële akten, DTB, personen, dorpsgerechten, Lidmaten, 
resoluties, belastingkohieren, dienstplichtigen etc. 

NH www. noord-hollandsarchief.nl De missie van het Noord-Hollands Archief is tweeledig: 

• partner zijn voor overheden: borgen van de duurzame toegankelijkheid en 
betrouwbaarheid van hun archieven 

• beschikbaar zijn voor publiek: informatiecentrum zijn voor de geschiedenis 
van Noord-Holland en gemeenten in Kennemerland en Amstel- en 
Meerlanden 

NH www.regionaalarchiefalkmaar.nl Doelstellingen van het Regionaal Archief Alkmaar zijn: 

• Het verwerven van nieuwe archieven, audiovisuele documenten en andere 
historische collecties; 

• het veilig beheren en toegankelijk maken van de collectie; 

• het publiek in staat stellen om de collectie te raadplegen. 
Het werkgebied van het Regionaal Archief omvat 10 gemeenten in Noord-
Holland: Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo, 
Hollands Kroon, Langedijk, Schagen en Texel.  

NH www.amsterdam.nl/stadsarchief Het Stadsarchief Amsterdam is het historisch documentatie- centrum van de 
stad Amsterdam met 50 kilometer archieven, een historisch- topografische 
collectie met miljoenen kaarten, tekeningen, en prenten, een bibliotheek en 
omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven. 

NH www. archief.zaanstad.nl Het Gemeentearchief Zaanstad beheert de archieven van de voormalige 
Zaangemeenten Assendelft, Koog aan de Zaan, Krommenie, Westzaan, 
Wormerveer, Zaandam en Zaandijk. Per 1974 gingen deze gemeenten samen tot 
de Gemeente Zaanstad. 

https://www.liemersverleden.nl/streekarchivariaat-de-liemers-en-doesburg/duiven/inventarissen-duiven/
https://www.liemersverleden.nl/streekarchivariaat-de-liemers-en-doesburg/westervoort/inventarissen-westervoort/
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NH www.westfriesarchief.nl Het Westfries Archief is hét regionaal historisch centrum voor Westfriesland. Een 
professionele, publieksgerichte dienst waar (Westfriese) burgers, instellingen en 
overheden terecht kunnen met historische vragen. Het Westfries Archief is 
aangewezen als de bewaarplaats voor de oude archieven. Na overbrenging van 
de archiefstukken zijn deze in principe voor iedereen openbaar en beschikbaar 
voor onderzoek. Omvat de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, 
Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. 

NH www. waterlandsarchief.nl Het Waterlands Archief is het betrouwbaar geheugen van de regio Waterland. 
Met bijna vijf kilometer archieven, een uitgebreide bibliotheek, een rijke 
verzameling historische kaarten, prenten, foto’s, kranten, tijdschriften en 
documentatie van/over de regio Waterland vormen onze depots een essentiële 
bron voor historisch onderzoek. Wij bewaren de archieven van de gemeenten 
Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Wormerland 
en hun voorgangers. Zo ook de archieven van de waterschappen in de regio, van 
vele notarissen en particuliere instellingen, zoals kerken, bedrijven en 
verenigingen, en van families en personen.  

ZH www. delft.voorouder.nl Bevat een bevolkingsreconstructie van Delft en Rijswijk over de jaren 1812-1940. 

ZH www. genealogie.voorouder.nl Bevat een bevolkingsreconstructie van Zuid-Holland over de periode 1811-1930. 
Inmiddels zijn de gegevens van honderd plaatsten verwerkt. Bevat een 
reconstructie op basis van de Burgerlijke Stand. 

ZH www. rotterdam.voorouder.nl Bevat een bevolkingsreconstructie van Rotterdam en omstreken over de jaren 
1811-1930. 

ZH www.stadsarchief.rotterdam.nl Het Stadsarchief Rotterdam is het openbare geheugen van Rotterdam en enkele 
omliggende gemeenten. Onze bijzonder rijke collectie omvat honderdduizenden 
prenten, foto's, films, kaarten, geluidsopnames en meer dan 20 kilometer 
papieren archiefstukken. Steeds meer informatie wordt alleen in digitale vorm 
bewaard.  

ZH www.stadsarchiefdelft.nl Stadsarchief Delft bewaart de archieven van Delft en haar partnergemeenten 
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland. Kilometers bevolkings-
registers, doop-, trouw- en begraafboeken, raadsverslagen, crimineelboeken, 
foto’s, prenten, kaarten, tekeningen, films, en video’s vormen de getuigenissen 
van de rijke geschiedenis van Delft en haar omgeving. 

ZH www.collectie-delft.nl Onze missie is het om burgers en bestuur (actief) voorzien van betrouwbare 
historische informatie over de stad en de regio op basis van de archieven en de 
collecties die het beheert en Stadsarchief Delft waakt daarnaast over de 
duurzame toegankelijkheid van de door de gemeentelijke overheid gevormde en 
beheerde archieven. 

ZH www.erfgoedleiden.nl Erfgoed Leiden en Omstreken is hét cultuurhistorisch centrum voor gemeente 
Leiden en de regio, waar je advies kunt krijgen, kunt werken met en aan 
collecties, kunt leren en spelen, kunt bewonderen en verwonderen. Hier werken 
archivisten,collectiebeheerders, bouw- en architectuurhistorici, 
erfgoedadviseurs, archeologen,monumentenzorgers en molenaars als 
erfgoedprofessionals samen aan regionale historie van Leiden en Omstreken. 

ZH www. 
gemeentearchief.alphenaandenrij
n.nl 

Het gemeentearchief beheert de archieven van Aarlanderveen, Alphen aan den 
Rijn, Boskoop, Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, en 
Zwammerdam.  

ZH www.samh.nl Naast gemeentearchieven beheert Streekarchief Midden-Holland ook de  
overgebrachte rijksarchieven uit de bovenstaande gemeenten, zoals de 
rechterlijke en notariële archieven, de archieven van de weeskamer en de 
kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken. Bovendien is het streekarchief in het 
bezit van archieven van talloze particuliere instellingen en bedrijven uit de 
omgeving, zoals kerkgenootschappen, scholen, verenigingen en fabrieken. 

http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/
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ZH www.rhcrijnstreek.nl De geschiedenis van onze archiefdienst zelf gaat terug tot 1972. De (destijds) 
Zuid-hollandse gemeenten Woerden, Bodegraven, Reeuwijk en Driebruggen en 
het Groot-Waterschap van Woerden richtten toen het Streekarchivariaat 
Rijnstreek op. 

ZH www. streekarchiefvp.nl Het Streekarchief is een gemeenschappelijke regeling en vormt zodoende de 
verzamelplaats voor de archieven van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, 
Nissewaard en Westvoorne. Daarnaast beheert het Streekarchief tal van 
particuliere archieven, zoals dat van kerkgenootschappen, bedrijven, 
verenigingen en families. 

ZH www.allezoetermeerders.nl U kunt zoeken in de burgerlijke stand van Zoetermeer en Zegwaart 1812-1950, in 
de notariële en schepenakten 1677-1814 en in overige bronnen 1369-1998.  

ZH http://home.hccnet.nl/p.molema
/hwweb.htm 

Welkom op de webpagina Genealogie Hoeksche Waard van Piet en Willeke 
Molema-Smitshoek. Met deze pagina bieden wij u een startpunt 
voor genealogisch onderzoek in de Hoeksche Waard (Zuid-Holland). De pagina 
wordt regelmatig aangepast. Allereerst ziet u hieronder de Hoeksche 
Waardse families waarvan wij gegevens hebben verzameld. Vervolgens een 
overzicht van enige archieven en vereni-gingen, waarbij (de collectie van) 
het Museum Hoeksche Waard in Heinenoord een bijzondere plaats inneemt. 

ZH www.voorouder.nl De Stichting Voorouder is een erfgoedinstelling die zich toelegt op 
bevolkingsreconstructie, genealogisch onderzoek en familiegeschiedenis. 

ZH www.dordtenazoeker.nl Dordtse historische gegevens en  meer. 

ZLD www.zeeuwsarchief.nl De geschiedenis van Zeeland kun je persoonlijk ontdekken én onderzoeken in 
het Zeeuws Archief. 
Het Zeeuws Archief is het Regionale Historische Centrum (RHC) van Zeeland. Het 
beheert en bewaart de archieven en collecties van Zeeuwse overheden, 
particulieren en bedrijven. Daarnaast is het Zeeuws Archief specialist in digitale 
duurzaamheid; het biedt digitale opslag, authenticiteit en toegankelijkheid in het 
Zeeuws e-Depot. 

NB www.bhic.nl Het BHIC.. 
➢ .is hét centrum voor geschiedenis van Noord-Brabant 
➢ is hét centrum voor genealogie in Noord-Brabant 
➢ is hét centrum voor lokale geschiedenis van noordoostelijk Noord-Brabant 

LB www.allelimburgers.nl Het is de bedoeling dat hier uiteindelijk alle data uit DTB, BS en andere bronnen 
zoals schepenbankregisters en notariële akten, die relevant zijn voor genealogen 
en historici, raadpleegbaar zijn. Daartoe worden ze momenteel gedigitaliseerd 
en is een begin gemaakt met het maken van scans en het koppelen van deze 
scans aan de bestanden. 

LB www.lgog.nl Het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) is dé 
historische vereniging van Limburg. Elk jaar organiseren we een breed program 
ma van lezingen, symposia, excursies en studiereizen. Ook geven we  publicaties  
uit, beheren we een uitgebreide eigen historische collectie, zijn we actief op het 
gebied van educatie en doen we onderzoek naar de Limburgse geschiedenis. 
Alles wat het LGOG doet wordt voor én door de leden georganiseerd. 

 

http://home.hccnet.nl/p.molema/hwweb.htm
http://home.hccnet.nl/p.molema/hwweb.htm
http://home.hccnet.nl/p.molema/hwplaats.htm
http://home.hccnet.nl/p.molema/wij.htm
http://home.hccnet.nl/p.molema/wij.htm
http://home.hccnet.nl/p.molema/genealog.htm
http://home.hccnet.nl/p.molema/hwweb.htm#onderzoek
http://home.hccnet.nl/p.molema/hwweb.htm#vereniging
http://home.hccnet.nl/p.molema/streekmu.htm
https://lgog.nl/activiteiten
https://lgog.nl/studiereizen
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