Regelmatig krijgen we van nieuwe leden de vraag “ “Hoe start ik met een stamboom “

ENKELE TIPS OM MET JE STAMBOOM TE BEGINNEN

Tip 1: Test bewaarprogramma's uit
Er bestaan verschillende programma's om je gegevens te bewaren. De meeste vind je terug onder
http://nl.geneawiki.com/index.php/Programma%27s
De helft van de mailgroep genealogie gebruikt het programma Aldfaer. Dit is een gratis Nederlands
programma. Je kunt het downloaden op volgende site: http://www.aldfaer.net
Download verschillende programma's en test ze uit.
Neem je tijd om een programma te evalueren en vervolgens te leren kennen, voor je erin gaat vliegen.
Alle snufjes van een programma ken je bovendien pas na enkele maanden gebruiken.
- Bedenk dat eens begonnen met een bepaald programma, het meestal (psychologisch en praktisch)
moeilijker wordt om later nog over te schakelen.
- Bedenk ook dat de kwaliteitsverschillen tussen programma's meestal pas duidelijk worden naarmate
je meer gegevens hebt. Laat het geen pijnlijke ervaring worden als het al te laat is.
Hieronder de top van de meest gebruikte softwareprogramma’s binnen de mailgroep
Aldfaer

57,58

Progen

7,58

Myheritage

3,03

Stam 3

3,03

Bij Geneanet heb je ook zo een overzicht, en daar ziet de top er zo uit
Aldfaer

48,0

Pro-Gen

8,4

Family Tree Builder

6,4

Gens Data Pro

5,0

Familt Tree Maker

4,2

http://actueel.geneanet.org/index.php/post/2012/02/Welk-genealogisch-softwareprogramma-gebruiken-wij-%28Januari-2012%29.html

Tip 2 : Starten met de eerste gegevens
Je start met het opschrijven , ingeven met de gegevens welke je hebt
1 - Jezelf --> echtgenote (echtgenoot ) .
2 -kinderen en schoonkinderen.
3 - kleinkinderen en aanverwanten.
4 - probeer ook zoveel mogelijk de ouders en grootouders van de schoonfamilie te achterhalen.
5 - dan je ouders.
6 - je broers en zussen en hun wederhelft.
7 - kinderen en kleinkinderen van broers en zussen en aangetrouwd.






Noteer alle gegevens (vooral anekdotes), niet alleen namen en data.
Opgepast voor onjuiste data.
Roepnamen zijn niet altijd de officiële namen.
Wacht niet te lang, begin nu. Voor je het weet is een belangrijke informatiebron overleden.
Vraag zoveel mogelijk foto's (niet alleen van mensen maar ook van de plaatsen waar ze woonden).

Tip 3: Babbelen met ouders en grootouders
" In het begin ga je praten met je ouders en grootouders, als die nog leven tenminste."

Tip 4: Op ronde bij familieleden
Dan is het tijd voor bezoekjes aan familieleden: nonkels en tantes, kozijns en nichten, achternichten...
Dit is het leuke gedeelte en zo kom je heel wat te weten.
Sommige mensen gooien alles weg en sommigen houden alles bij. Anderen hebben gewoon een zeer
goed geheugen. Maar de ervaring leert me wel dat je de feiten altijd moet verifiëren Want sommige
familieleden kunnen nogal overdrijven en sommige verhalen moet je met een grote korrel zout nemen.
Je hebt zo ook de kans om iemand uit de familie tegen te komen die al met een stamboom is gestart.
Soms kom je zo ook achter of een verhaal dat je verschillende keren hebt gehoord ook waar is en hoe
de vork juist aan de steel zit.

Tip 5: Snuffelen in laden en dozen

Tijdens je ronde vraag je best naar materiaal. Dit
is de fase waar de oude fotoboeken worden
bovengehaald. Je stuit op doodsbrieven en prentjes,
trouwboekjes,
huwelijksen
geboorteaankondigingen...
Vooral de doodsbrieven zijn interessant omdat de
familiestructuur
erop
staat:
kinderen,
kleinkinderen, broers en zusters, enz...
In familiekring zijn allerhande documenten te
vinden die een schat aan gegevens bevatten om
je familiegeschiedenis of stamboom samen te
stellen.
We onderscheiden officiële documenten:
Identiteitskaarten
Trouwboekjes
Notariële akten
Uittreksels uit akten van de Burgerlijke stand (o.a. geboorteakten)
En niet-officiële documenten:
Geboorte- of doopkaartjes
Eerste en plechtige communieprentjes
Huwelijksbrieven, jubileavieringen
Rouwbrieven, doodsprentjes
Allerhande zoals lidmaatschapskaarten, brieven, diploma's, schoolrapporten, ...

Tip 6: Inscannen
Als je de mogelijkheid hebt, kun je die oude foto's, brieven en documenten inscannen. De meeste
genealogieprogramma's laten toe foto's (jpg, bmp, ..) of zelfs geluids- en videofragmenten te linken aan
personen.
Na dit werkje zou je toch al 3 generaties moeten kunnen terug gaan naar onze ouders en grootouders
met hun zussen, broers, tantes, ooms, nichten en neven en alle nakomelingen van deze personen.
Ja genealogie is meer dan alleen maar een paar namen en datums opzoeken,naar ook andere
wetenswaardigheden, dit vind ik persoonlijk er net zo leerzaam aan. En de zijtakken moet dit voor de
ene niet maar ik heb deze wel en soms vind je hier ook rare weetjes.

Tip 7: Genealogische vereniging
Als je weet waar je voorouders vandaan komen kan je langsgaan bij een genealogische vereniging
en/of heemkundekring uit die regio. Bij de heemkundige kring kun je veel informatie opvragen van

vóór 1900. Vraag naar gegevens uit kerkregisters: doop, huwelijk en overlijdens. En pluis de archieven
uit. Kerkregisters zijn bewaard vanaf 1600 en in 1795 nam de burgerlijke stand hun taak over.

Tip 8: Archief bezoek
Eens zullen we opzoek moeten gaan in de archieven dit kan in de gemeente of stad waar je voorouders
vandaan komen maar kan ook in grotere centras zoals “Het rijksarchief in Belgie “
http://www.arch.be/ . In sommige gemeente word je goed verder geholpen maar in een andere
gemeente doen ze dan weer moeilijk, alhoewel de wet ( Wet op de privacy ) hierover heel duidelijk is.
http://users.telenet.be/jean-pierre.heymans/wetprivacy.pdf
Een uittreksel uit een geboorteakte, zonder vermelding van de afstamming, kan door iedereen
verkregen worden. Een afschrift en uittreksel met afstamming van de geboorteakte die jonger is dan
100 jaar kan alleen bekomen worden van de eigen geboorteakte en van die van zijn/haar
nakomelingen of voorouders (voorbeeld: kleinkinderen, kinderen, ouders, grootouders ...). 3. Een
afschrift van een geboorteakte die ouder is dan 100 jaar is wel voor iedereen beschikbaar. 4. Om
opzoekingen te laten verrichten of afschriften van akten te bekomen met betrekking tot akten van
minder dan 100 jaar oud van andere personen (voorbeeld: broers, zusters, neven, nichten enz.) dient
men schriftelijke toelating te hebben van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.
(voorbeeldbrief onderaan ) of downladen hier.

Tip 9: Internet opent je wereld
Nu kunnen we ook al eens proberen om via internet opzoekingen te doen. Neen, als je denkt dat je nu
meteen je hele stamboom vindt, ga je bedrogen uitkomen. Maar er zijn wel gespecialiseerde sites om
op te gaan zoeken.
De eerste is bij SeniorenNet zelf. Op de site staat een rubriek "Stamboom" waarbij mensen oproepen
kunnen plaatsen. Zoek hier in eerste instantie al op je naam en kom in contact met mensen die
mogelijk al een deel hebben uit dezelfde familie. Zet in tweede instantie zelf een oproep. SeniorenNet
heeft in het Nederlandstalige gebied de grootste oproependatabank. Goud waard voor je! Klik in het
menu van SeniorenNet op "Stamboom" of surf naar http://www.seniorennet.be/stamboomonderzoek.
Andere sites kunnen je ook helpen. Bijvoorbeeld op Geneanet http://www.geneanet.org en ook
Genealogie online http://www.genealogieonline.nl.
Bij beide sites moet je wel een account aanmaken en lid worden. In de aanvangsfase kan je als nietbetalend lid meer dan voldoende info verzamelen. Als je jouw familienaam ingeeft, kan je zien hoeveel
mensen er al met deze familienaam bezig zijn. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het ook echt familie
van jou is.

Tip 10: Check de gegevens van internet
Er zijn wel veel gegevens te vinden via het internet, maar je hebt nooit de garantie dat die 100 procent
juist zijn. Daarom moet je alles wat je op internet vindt nazien en controleren. Via originele akten.

Tip 11: Maak back-up's!
En liefst meerdere! Al je werk kan verloren gaan door een diskcrash of een paar ongelukkige muiskliks.

Tip 12: Sluit je aan bij de mailgroep-Genealogie
Raadpleeg regelmatig de website van de mailgroep. Hier worden alle website gepubliceerd welke voor
genealogen interessant kunnen zijn . http://genealogiegroep.seniorennet.be/
Heb of kom je een website tegen welke jij interessant vindt mail ze ons door zodat we ze op de lijst
kunnen zetten.

Ja genealogie is meer dan alleen maar een paar namen en datums opzoeken,naar ook andere
wetenswaardigheden, dit vind ik persoonlijk er net zo leerzaam aan. En de zijtakken moet dit voor de
ene niet maar ik heb deze wel en soms vind je hier ook rare weetjes en kronkels.
Nog veel genealogische genot met je hobby.

Aan de Heer Voorzitter
Rechtbank van Eerste Aanleg
Bolivarplaats 20 b1 A1
2000 Antwerpen

Schoten, 22 februari 2012

Geachte Heer Voorzitter,

Betreft: Genealogische opzoekingen

Bij het samenstellen van mijn familiestamboom, vraag ik hierbij de toelating voor het raadplegen van stedelijke
en gemeentelijke archieven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
Om de familie banden zeer ruim te kunnen onderzoeken had ik graag de toelating voor de volgende
familienamen.

eigen naam :

Heymans

grootmoeder langs vaders zijde :

Pennemans

naam moeder:

Hielegems

grootmoeder langs moeders zijde

Voets

naam echtgenote:

Gysen

grootmoeder langs vaders zijde :

Aernouts

moeder echtgenote:

Van Thienen

grootmoeder langs moeders zijde

De Gruyter // De Gruiter

Hopende op een gunstig antwoord teken ik, met de meeste hoogachting,

Jean-Pierre Heymans
Plutostraat 30
2900 S choten

handtekenen

