HET BEGIN
Hieronder korte handleiding voor familiegeschiedenis- onderzoek
Voor familieonderzoek kunnen verschillende modellen worden gekozen. Zelf vind ik het gemakkelijks
om eerst alle rechtstreekse voorvaders ( van vaderskant) in beeld te brengen en hun echtgenotes. (
zie onder stap 3 1) . Dan heb je een gemakkelijke kapstok waar je al het andere kunt aanhangen (en
verdiepen/verbreden).
De volgorde van de hieronder vermelde stappen hoef je niet per definitie te volgen.het zijn de
belangrijkste bronnen voor familieonderzoek.
Stap 1
Uw allereerste bron voor onderzoek is uw eigen geheugen en dat van uw familie: broers, zusters,
ouders, grootouders, ooms, tantes, etc. Vraag hen wat ze nog weten over het gezin waarin ze
opgroeiden en de contacten die er waren met de rest van de familie. De informatie die u zo
verzamelt, kunt u verifiëren aan de hand van allerlei in de familie bewaard gebleven documenten,
zoals trouwboekjes en foto's.
Stap 2
Heemkundekringen
De heemkundekringen beschikken over veel informatie over hun dorp(en) en hun inwoners. Vaak
beschikken ze over digitale bestanden van de diverse bronnen, maar ook over veel (boeken met)
andere historische informatie. Maak vooral gebruik van de bij leden aanwezige expertise
Stap 3
Internet.
Op Internet kunnen verschillende genealogische sites worden bezocht waarop je al veel informatie
kunt vinden, die anderen al hebben uitgezocht, o.a. Geneanet 1) Daarnaast kun je terecht op o.a. de
site van het Regionaal Historisch centrum te Eindhoven RHCE 2),het Brabants historisch
Informatiecentrum BHIC 3) en bijv. de site www.archieven.nl
1) Voorbeeld Fam. van Beeck :
https://gw.geneanet.org/nollen1?lang=nl&m=A&p=johannes&n=van+beek&siblings=on&not
es=on&t=T&v=6&image=on&marriage=on&full=on
2) www.rhc-eindhoven.nl

3) www.bhic.nl

Stap 4
Burgerlijke stand
In de burgerlijke stand worden belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vastgelegd: de
geboorte, huwelijken en eventuele scheidingen, en het overlijden. In de akte worden de namen

vernoemd van de hoofdperso(o)n(en) en hun ouders, namen en plaats van geboorte en datum en
tijdstip van de gebeurtenis, alsook het beroep .
Met behulp van de burgerlijke stand is het vaak eenvoudig om generaties met elkaar verbinden.
Zowel in geboorte-, huwelijks- als overlijdensakten worden namelijk ook de ouders van de
hoofdpersonen genoemd. Zeker met huwelijksakten, waarin van beide echtgenoten de ouders
opgenomen zijn , kun je vaak snel terug in de tijd werken om een stamboom op te bouwen

Stap 5.
Bevolkingsregister
Sinds 1 januari 1850 kent Nederland een doorlopend bijgehouden bevolkingsregistratie. Aanvankelijk
hield iedere gemeente de registratie van zijn inwoners bij in grote boeken; het bevolkingsregister.
Later werden deze boeken vervangen door losse kaarten per gezin of persoon en tegenwoordig
wordt de bevolkingsregistratie digitaal bijgehouden.
Elk huishouden werd ingeschreven in een gemeentelijk bevolkingsregister. Naast namen en
geboortedata en –plaatsen werden ook adressen, beroepen en kerklidmaatschappen opgenomen.
Ook eventuele inwonende familieleden, kostgangers of bedienden werden bij het gezin
ingeschreven.
Veranderingen in de tussentijd (geboorte, overlijden, verhuizingen) werden met doorstrepen en
bijschrijven bijgehouden. Hiermee kun je een gezin over een bepaalde periode volgen.

Stap 6
Kadaster.
Het kadaster gaat terug tot. Hierin zijn alle roerende goederen en hun eigenaren vastgelegd. Met
name de zgn Perceelsgewijze leggers 1832 en de Oorsponkelijk aanwijzende tafels (OAT) geven veel
informatie over de(aard) van de bezittingen
Stap 7
Doop, trouw en begraafboeken (vóór 1811)
n 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op
dat moment nauwelijks gegevens over de inwoners. Er werden daarom volkstellingen gehouden om
te weten welke mensen op dat moment in het land woonden.
Om meer gegevens bij elkaar te krijgen kregen de kerken opdracht om de kerkelijke registers met de
dopen, de huwelijken en de begrafenissen in te leveren. Daarnaast hadden stads- en
dorpsbestuurders zelf al registers aangelegd van mensen die een huwelijk sloten voor de
schepenbank en begraafregisters in de persoon van de koster. Meestal spreekt men over de DTB’s,
afgeleid van de beginletters van Dopen, Trouwen en Begraven.De meeste DTB’s gaan terug tot aan
de eerste helft van de 17e eeuw.

Stap 8.
Notarieel archief.
In de notariële archieven vind je de akten die bij de notaris zijn gepasseerd. Niet alleen
eigendomsoverdrachten, maar ook allerlei andere zaken die door een notaris moesten worden
vastgelegd. Bij de meeste (regionale archiefdiensten liggen deze akten ter inzage.

Stap 9.
Schepenprotocollen : akten van de schepenbank
In de akten word de eigendomsoverdracht van onroerend goed vastgelegd. Maar je vindt er ook
erfdelingen en allerlei andere formele afspraken, getuigenissen, registratie van onroerende en
roerende goederen enz. In de meeste archieven wordt aangegeven wat voor soort akten er in zijn
opgenomen. Kijk eens ook in de protocollen van buurgemeenten en de Bossche protocollen. Ook
daar kun je vaak informatie over je familie vinden

Stap 10
Verpondingen ( In Gemert: Landboek)
Tussen 1643 en 1651 werden de verpondingen ingevoerd. Hierin werd de taxatie opgenomen van de
belastbare waarde van de onroerende goederen. Deze werd vastgelegd in de zgn
verpondingsboeken. Je vindt er vaak de verschillende opeenvolgende eigenaren. Verpondingsboeken
werden opeenvolgend periodiek uitgebracht.

Stap 11
Hoofdgeldlijsten
Het hoofdgeld was een soort personele belasting. Per volwassene en per kind van vanaf 16 jaar
moest een geldelijke afdracht worden gedaan.

Stap 12
Cijns
Een cijns is een grondbelasting.In het cijnsregister zie jein verschillende periodieke uitgaven per
cijnspost vaak opvolgende cijnsplichtingen. Ook een hulpbron .

Stap 13:
Borg en ontlastbrieven
Borgbrieven zijn schriftelijke getuigenissen die veelal vanaf het begin van de 18 e eeuw tot begin 19e
eeuw werden afgegeven door de bestuurders van een dorp of stad, waarin ze verklaren dat zij een
bepaald persoon, afkomstig uit die plaats, zullen onderhouden als hij of zij armlastig wordt. In de
borgbrief staan meestal de naam en plaats van de instantie van de afgifte, de naam en hoedanigheid
van de betrokkene, soms diens leeftijd en de plaats van toekomstige vestiging.

