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1. Uw familiearchief
• Stamboomonderzoek begint altijd dicht bij huis.
• Zoek je familiearchief, of begin er zelf een, en draag
er goed zorg voor.
• Verzamel trouwboekjes, geboortekaartjes,
trouwkaarten, rouwbrieven en bidprentjes,
familieberichten uit kranten, wat je maar kan vinden
over je familie.
• Praat met ouders, grootouders, familieleden.
• Informeer ook of iemand anders ooit een stamboom
begon.
• Zoek foto's en noteer wie er op te zien is, vraag hulp
bij het benoemen bij je familieleden.
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2. Bepaal wat je wilt onderzoeken
Kies een soort stamboom om van te vertrekken. Zonder doel riskeer je jarenlang bezig te zijn
zonder een eindresultaat, wat demotiveert en dreigt te leiden tot een voortijdig stopzetten van
je onderzoek. Soorten stambomen zijn:
• de stamreeks: de één na de andere voorouder van een persoon, patrilineair, matrilineair of
naamgebaseerd;
• de kwartierstaat: alle directe voorouders in mannelijke en vrouwelijke lijn, met een
verdubbeling van het aantal personen per generatie, eerst de 2 ouders, dan 4 grootouders,
dan 8 overgrootouders en zo verder;
• het parenteel: alle afstammelingen van een bepaalde persoon of echtpaar;
• de genealogie: alle afstammelingen van een bepaalde persoon of echtpaar in mannelijke lijn;
• de naam‐genealogie: alle afstammelingen van een bepaalde persoon of echtpaar die
dezelfde familienaam dragen.
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3. Hoe verwerk je wat je vindt ?
• Noteer wat je doet, waar je gegevens zoekt en wat je vindt !
• Maak de keuze of je noteert op papier of in een
computerprogramma.
• De keuze van een programma is erg belangrijk.
o Nagenoeg alle stamboomonderzoekers zullen zeggen dat
zij met het beste programma werken. Als ze eraan
zouden toevoegen "voor henzelf" hebben ze gelijk.
o Dat komt doordat het ontzettend moeilijk is en veel werk
vraagt om tijdens je onderzoek van programma te
veranderen.
o Daarom probeer eerst enkele programma's uit,
o laat iemand eens demonstreren hoe hij te werk gaat.
• Fotografeer of scan wat je vindt ! Zodat je later bij twijfel
terug naar het origineel kan grijpen zonder terug te moeten
gaan naar het archief.

Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde

Mijn stamboom opmaken: hoe begin ik er aan ?

4. Je voorouders tot WO I
• Op basis van uw familiearchief kan je wellicht de 20e eeuw overbruggen
• toch tot de eerste wereldoorlog.
• Indien er hiaten zijn in het familiearchief kan een bezoek aan de burgerlijke stand van de
gemeente een oplossing bieden.
• Hiervoor heb je wel een toestemming van de rechtbank van Eerste Aanleg nodig.
(dit verandert in de nabije toekomst)
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5. Op naar de Franse Revolutie
• Napoleon voerde in ons land de Burgerlijke Stand in. Sindsdien werden in de
gemeenten alle geboorten, huwelijken en overlijdens in dikke boeken genoteerd ! De
boeken zelf zijn niet steeds zomaar raadpleegbaar, maar dan zijn er de microfilms in
het rijksarchief. Om snel voortgang te maken met je onderzoek zijn de huwelijksakten
vaak best de eerste keuze. Deze bevatten de meeste informatie en op korte tijd kan je
verschillende generaties overbruggen.
• Napoleon opende ook terug de kerken, en ook de parochieregisters werden terug
bijgehouden. Soms is hier een aanvulling te vinden op de Burgerlijke Stand.
• Naast de Burgerlijke Stand werd in de Franse Tijd ook de volkstelling en het
bevolkingsregister ingevoerd. Na de Onafhankelijkheid van België is ook het Kadaster
opgericht. Allemaal nuttige bronnen om meer te weten te komen over je voorouders.
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6. Het Ancien Regime
• Voor vele onderzoekers is de moeilijkste stap de overgang naar het Ancien Regime te
maken.
• De Fransen hadden de kerken gesloten, de pastoors konden nog alleen in het geheim
dopen en trouwen, de parochieregisters waren overgebracht naar het stadhuis.
• Tussen de oude parochieregister en de Burgerlijke Stand is een kloof van enkele jaren
met geen, schaarse of allicht onvolledige gegevens over de bevolking.
• Vaak zijn de namen die men bij het doopsel kreeg niet helemaal gelijk aan die van de
registratie in de gemeente en is het niet duidelijk hoe naar de generatie van voor de
Franse Revolutie over te gaan.
• Schepenakten, notarisakten en tellingen van vee, graan, of hoofden kunnen hierbij
hulp bieden.
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7. Er is nu ook het Internet !
• Op de website van het Rijksarchief kunnen de
Burgerlijke Stand en de parochieregisters
geraadpleegd worden, niet alles is echter reeds
gedigitaliseerd.
• Ook op de website van Familysearch zijn deze akten
terug te vinden.
Voor beide is een gratis account vereist.
• Niet alleen aktes zijn terug te vinden. Veel
onderzoekers publiceren hun gevonden gegevens op
een eigen website of in een commerciële genealogie‐
databank. De gekendste zijn hier Geneanet,
genealogieonline en Myheritage.
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8. Hoe zit het nu met Aarschot ?
In Aarschot werd het stadsarchief door de Duitse soldaten verwoest in
september 1914. Het stadhuis werd in brand gestoken en de
archievenkamer in de St‐Rochustoren ging mee in de vlammen op.
Informatie hierover is terug te vinden op de website van de HAKVH:
http://www.heemkundeaarschot.be/htm/genealogiearchieven.htm
In: J. Meerbergen, Aarschot in 1914, 1928,
Tuerlinckx-Boeyé, blz. 210; wordt het als volgt omschreven:

Woensdag den 16 September werd het stadhuis uitgebrand. De registers van den
burgerlijken stand, met de doopakten van rond 1550 tot aan de Fransche overheersching;
de officieele geboorteakten, sindsdien ingevoerd; de overlijdensakten sinds 1577, de
archievenkamer, met de testamenten met zegels van rond 1200, en de oorkonden door
menige ramp gespaard; enkele boekdeelen door secretaris Wetz beschreven; het
Bedeboek of cijnsboek met de beschrijving van Aarschot en bijvang ; geschiedkundige
werken over de stad; de brieven van koning Leopold I en van de Neef, kolonel der
burgerwacht te Leuven, Aarschot 'dankende omdat zij zooveel vrijwilligers aan het
Patriottenleger van 1830 had gegeven; het eerediploma door de Regeering na de
omwenteling van 1830, aan de Aarschotsche afgevaardiging te Brussel behandigd ; de
«Vlag van Maria‐ Theresia»; schilderijen voorstellende een hertog en een hertogin van
Arenberg, het portret van burgemeester De Becker, door den Aarschotschen kunstschilder
Van den Panhuyzen; een zicht op Aarschot in de XVIIIe eeuw; een schilderij voorstellende
de wapenen van de stad (met descriptie); de borstbeelden van koning en koningin; de
pompiersuniformen, 't ging al in dit vandalenwerk op.
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9 . Interessante links
'Hoe beginnen met genealogie' vind je op
verschillende websites terug. Ook
genealogische data is zeer verspreid te
vinden. Een pagina met een verzameling
links die kunnen helpen om de zoektocht te
vereenvoudigen staat eveneens op de
website van de HAKVH:
http://www.heemkundeaarschot.be/htm/ge
neaonline.htm

Rijksarchief
•Parochieregisters http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters
•Burgerlijke stand http://search.arch.be/nl/tips/101-burgerlijke-stand
•Zoeken naar personen http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen
Familysearch
•Digitale beelden van heel de wereld https://familysearch.org
•familysearch alles Benelux
•familysearch BS Vlaanderen
Zoeken in Nederland
•WieWasWie: http://WieWasWie.nl
Verwerkte stamboomdata
•Geneanet: http://www.geneanet.org/
•BS-Kempen: http://www.bskempen.be/?taal=nl
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