




PROGRAMMA
Welkom en voorstellen
A. Genealogisch onderzoek: waarom, wat en hoe? – door Henk Valkenet

PAUZE

B. DNA en genealogisch onderzoek 
door Gerrit Woertman
en Dick van Fulpen



GENEALOGISCH ONDERZOEK 

Waarom?
• Ik zou wel eens willen weten…..

Wie waren met overgrootouders?
Waar komt mijn familie vandaan?
Zijn mensen met dezelfde achternaam ook familie van mij?
Wie is die onbekende man/vrouw op de foto?
Ik heb Indische trekken? Hoe zit dat?
In de familie gaat het verhaal over …. 
Stam ik af van Karel de Grote?

• Ik heb op tv de serie “Verborgen Verleden” gevolgd. Dat is best interessant; nu wil ik dat zelf doen.

• Mijn kinderen komen met vragen over hun familieachtergrond….



GENEALOGISCH ONDERZOEK

WAT?
Soorten onderzoek:

De stamboom >>> kwartierstaat

De stamhouders >>> genealogie

Alle kinderen van een ouderpaar >>> parenteel

In rechte lijn >>> stamreeks
Patrilineair (pater =vader)
Matrilineair (mater = moeder)



STAMREEKS
❖ Je begint met jezelf. Dan jouw vader. Dan jouw grootvader van vaderskant. Dan jouw 

overgrootvader van vaderskant. Dan jouw betovergrootvader van vaderskant.      enzovoort

❖ Je begint met jezelf. Dan jouw moeder. Dan jouw grootmoeder van moederskant. Dan jouw 
overgrootmoeder van moederskant. Dan jouw betovergrootmoeder van moederskant.   enzovoort

❖ Je werkt in een rechte lijn. 



GENEALOGIE
❖ Je begint met jezelf. Dan jouw ouders. Dan jouw grootouders van 

vaderskant. Dan de overgrootouders van vaderskant.        enzovoort

❖ Je werkt met stamhouders (personen die de familienaam doorgeven aan hun kinderen).
Veelal mannelijke familieleden, soms ook vrouwelijke.

❖ Je werkt in een rechte lijn, maar wel met ouderparen.



KWARTIERSTAAT
❖ Je begint met jezelf. Dan je ouders. Dan je grootouders. Dan je overgrootouders.        enzovoort

❖ Veel verschillende personen. Je gaat de breedte in.

❖ Iedere persoon heeft een vaste plek in de kwartierstaat.





PARENTEEL
❖ Je begint met een ouderpaar in het verleden. Je werkt naar het heden toe.

❖ Alle nakomelingen worden benoemd.

❖ Met grote gezinnen kan dat heel veel nakomelingen opleveren.





GENEALOGISCH ONDERZOEK 

WAAR BEGIN JE?
❖ Gegevens van jezelf. Gegevens van jouw ouders. Gegevens van jouw grootouders.

Mondeling – brieven – foto’s – trouwboekje – notariële akten – krantenberichten – bidprentjes –
familiedrukwerk (verloving, trouwen, jubileum)

Openbaarheid (AVG): geboorte na 100 jaar; huwelijk na 75 jaar; overlijden na 50 jaar

❖ Archieven: burgerlijke stand (vanaf circa 1811 – heden) en bevolkingsregisters

akte van geboorte, huwelijk, overlijden – gezinskaart – persoonskaart 
militieregisters – marktkaarten – weeshuizen – politieregisters  enz.

❖ Archieven (van voor circa 1811): DTB boeken > Dopen, trouwen, begraven
Handgeschreven boeken uit kerkelijke registers, van zeer uiteenlopende kwaliteit
Kennis van oude handschriften is bij bepaalde stukken noodzakelijk. 
Er worden cursussen gegeven.



DOOP 3 november 1656

Teodorus Jo[ann]is Jo[ann]is et Emerentianae
Adriani sus(cepit] maria Laurentij
Loco emerentianae henrici

Theodorus (Dirk !!), zoon Jan Jansen en Emerentiana Adriaanse, ten 
doop gehouden door Maria Laurentse in plaats van Emerentiana
Hendrikse.



Burgerlijke stand aktes geboorte – huwelijk – overlijden
Huwelijksbijlage
Persoonskaart - Gezinskaart
Dienstbodenregister
Bevolkingsregister
Doop-trouw en begraafboeken
Boerderijnamen
VOC archieven
Belastingkohieren
Verslagen van rechtbanken - Politiedossiers
Memorieboeken (erfenissen)
Volkstellingen / census
Poorterboeken
Notariële boeken
Verklaring van onvermogen
Weeshuizen en oude mannen-/vrouwen huizen
Gegevens van gilden
Bidprentjes
Dagboeken 
Familieberichten (rouwkaarten, huwelijk, verloving, jubileum
Adresboeken  - Telefoongidsen - (oude) Kranten
Archieven van plaatselijke afdelingen, heemkundekringen, oudheidskamers, historische 
verenigingen, sportclubs en andere verenigingen, scholen, 

Neem iets mee waarop je 
aantekeningen kunt maken;
-Schrijfblokje met pen/potlood
-Notitiepagina op mobieltje 

Noteer afspraken met mensen en 
kom die na; of – als dat niet lukt –
meld dat.

Vraag toestemming (en soms 
schriftelijk)  om gegevens en 
afbeeldingen te mogen gebruiken.
Denk aan copyright!





GENEALOGISCH ONDERZOEK

HOE?
➢ via websites 

open archieven  op https://www.openarch.nl

Centrum voor Familiegeschiedenis CBG (Centraal Bureau voor Genealogie) op https://cbg.nl

NGV (Nederlandse Genealogische Vereniging)  op https://ngv.nl/citadel/ngv-home/

Buitenlandse websites zoals My Heritage, Familysearch, Find My Past

➢ In archieven zoeken: provinciaal – regionaal - plaatselijk
Het Utrechts Archief
Archief Eemland
HVS (Historische Vereniging Soest)

➢ Naar (archieven in) het buitenland

➢ Boeken – tijdschriften – oude kranten – eerdere publicaties

https://www.openarch.nl/
https://cbg.nl/
https://ngv.nl/citadel/ngv-home/


GENEALOGISCH ONDERZOEK

HANDIG
➢ Sluit je aan bij een regionale afdeling van de NGV. 

cursussen – ondersteuning – zoekvragen – inloopavonden

Historische Vereniging Soest /Soesterberg
Iedere 2e dinsdag van de maand
(behalve juli en augustus)

➢ Kies een goed genealogisch programma om gegevens in op te slaan: 
Aldfaer (Gratis), Gens Data Pro, My Heritage, Genealogieonline, HumoGen, Pro-Gen

➢ Zorg ervoor dat het programma een im-/exportmogelijkheid 
heeft in GedCom. Dat is een standaard bestandsformat dat is 
ontwikkeld door de Mormomen (Salt Lake City)

➢ Noteer vooral niet te weinig. Bij het zoeken moet je soms via een 
familielid/getuigen/buren op het spoor gezet worden .



GENEALOGISCH ONDERZOEK

WAARSCHUWING
NEEM NIET KLAKKELOOS GEGEVENS OVER, ZELFS NIET VAN GERENOMEERDE SITES

Een typefout is zo gemaakt!
Fouten in interpretatie

Is de aangever wel de vader?
BEKIJK / BESTUDEER HET ORIGINEEL

PROBEER BEVESTIGING TE KRIJGEN UIT MEERDERE BRONNEN

BLIJF GEZOND KRITISCH



NOTEER WELKE BRON JE HEBT GEBRUIKT

NOTEER WANNEER JE DIE GEGEVENS HEBT GERAADPLEEGD

BEDENK EEN GOED SYSTEEM VOOR JEZELF OM GEGEVENS (teksten, foto’s, afbeeldingen) OP TE SLAAN

Mijn manier:
Valk 19200912 geboorte HUA akte 191 Hendricus Cornelis
Valk 19200912 aanstelling Jutphaas Dagbl v Amersfoort 19490113
Valk 19501018 trouwfoto HC en Jo v Mensvoort
Valk 19501018 gezinsfoto Burg de Geerplsn 21 dd 19680501
Valk 19991001 rouwkaart HC 

GEBRUIK OOK EENS ANDERE NAMEN. EEN ‘WILDCARD’  IS DAN HANDIG.   Vaak wordt * gebruikt.

Zoekopdracht: Valk*net > Valkonet Valkenet
Valkennet Valkeenet
Valkanet Valkonnet



TENSLOTTE

HOU DE KLOK IN DE GATEN    HET WORDT SNEL HEEL LAAT
• LEUKE VERSLAVING
• EUREKA MOMENT
• GAT IN DE LUCHT
• DOORBRAAK

SUCCES EN VOORAL: VEEL PLEZIER


