Zoekwijzer stamboomonderzoek CODA Archief
Steeds meer mensen ontdekken genealogie als een leuke vorm van vrijetijdsbesteding.
Deze zoekwijzer is bedoeld voor diegenen die een begin willen maken met stamboomonderzoek.
Er kunnen diverse redenen zijn om op zoek te gaan naar de geschiedenis van uw familie,
bijvoorbeeld nieuwsgierigheid naar de herkomst van uw familie en de familienaam of het
achterhalen van de waarheid over bepaalde verhalen die in uw familie de ronde doen. De vraag
rijst dan al gauw hoe te beginnen met het onderzoek. Als uw familie uit de gemeente Apeldoorn
afkomstig is of er enige tijd gewoond heeft, kunt u de nodige gegevens vinden bij CODA Archief.
Met deze zoekwijzer kunt u uw onderzoek stap voor stap opzetten.

Stap 1. De vorm van onderzoek
U kunt uw onderzoek zo eenvoudig of ingewikkeld maken als u zelf wilt. Het is dan ook verstandig om
aan het begin een keuze te maken voor een bepaalde vorm of opzet. Bij stamboomonderzoek zijn er vier
vormen: stamreeks, genealogie, parenteel en kwartierstaat.
De stamreeks is de eenvoudigste vorm. U beperkt zich dan tot uw voorouders in rechte mannelijke lijn tot
de oudste bekende voorvader. Wilt u ook andere verwante naamgenoten in uw onderzoek opnemen, dan
kunt u een genealogie van uw familie samenstellen. U krijgt zo een overzicht van alle afstammelingen
van de oudste bekende voorouders in mannelijke lijn. Nog uitgebreider is de parenteel, waarbij u alle
afstammelingen van een ouderpaar in mannelijke en vrouwelijke lijn uitzoekt. Een omgekeerde vorm is de
kwartierstaat. Hierbij zoekt u van een persoon alle voorouders uit, twee ouders, vier grootouders, acht
overgrootouders, enz. Welke vorm u ook kiest, basisregel is altijd dat u eerst terugwerkt in de tijd. De zo
verkregen stamreeks kunt u dan eventueel gebruiken voor een van de andere vormen van onderzoek.

Stap 2. Informatie uit uw eigen omgeving
Verzamel gegevens in uw directe omgeving over uzelf, uw ouders en grootouders. Goede
uitgangspunten voor het vinden en verzamelen van informatie zijn trouwboekjes, bidprentjes/
overlijdensberichten, geboortekaartjes, paspoorten/persoonsbewijzen, enz. Noteer hieruit de belangrijke
informatie, zoals namen, data en plaatsen. Als u de sterfdatum van een persoon weet en die datum is na
1938 en meer dan twee jaar geleden dan kunt u van de betreffende persoon de persoonskaart/
persoonslijst opvragen bij het Centraal Bureau voor Genealogie.
Het verdient aanbeveling na te gaan of iemand anders al bezig is of is geweest met hetzelfde onderzoek.
Dit kunt u onder andere nakijken in het Genealogisch Repertorium van E.A. van Beresteyn, dat met vele
andere genealogische naslagwerken in het Kenniscentrum te vinden is. Ook bij het Centraal Bureau voor
Genealogie en/of de Nederlandse Genealogische Vereniging kunt u voor informatie over lopend of
afgerond stamboomonderzoek terecht (adressen vindt u aan het einde van deze zoekwijzer). Verder is
op internet de nodige informatie te vinden.

Voorbeeld van een
inschrijving in het
Bevolkingsregister.
Begin 20e eeuw.
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Stap 3. Bevolkingsregister
Heeft u geen exacte gegevens, maar woonde uw familie in de periode 1830-1940 in Apeldoorn, dan kunt
u op naam zoeken in het Bevolkingsregister. Dit is de registratie van de samenstelling van de bevolking,
veelal ingedeeld naar buurt, straat en huisnummer. In een inschrijving in het register kunt u in ieder geval
beroep en geboortedatum maar vaak ook de huwelijksdatum en in een enkel geval de overlijdensdatum
vinden. Verder kunt u zien of iemand van buiten de gemeente kwam of naar elders is vertrokken. In het
Kenniscentrum is het Bevolkingsregister op microfiche te raadplegen.
Sinds april 2014 is het Apeldoornse Bevolkingsregister online raadpleegbaar.

Stap 4. Burgerlijke stand
De Burgerlijke Stand werd in 1811 op last van Napoleon ingevoerd. Iedere inwoner was vanaf dit jaar
verplicht om van geboorte en overlijden aangifte te doen bij de gemeente en huwelijken in ieder geval ten
overstaan van een ambtenaar van de Burgerlijke Stand te laten voltrekken. Deze gebeurtenissen werden
in de vorm van akten opgetekend in de geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters. Aan de gegevens uit
deze registers zijn wel openbaarheidsbeperkingen verbonden. Zo zijn geboorteakten na 100 jaar
openbaar, huwelijksakten na 75 jaar en overlijdensakten na 50 jaar.
Per tien jaar werd er door ambtenaren een overzicht gemaakt, de tienjaarlijkse tafels. Hierin kunt u op
alfabet zoeken; er wordt verwezen naar de aktedatum en vaak ook het aktenummer. U moet er wel op
bedacht zijn dat de aktedatum niet altijd overeen komt met de geboorte- of overlijdensdatum; hier zat
soms enkele dagen tussen. U moet dus altijd de akte zelf bekijken.
Handig zijn ook de huwelijkse bijlagen. Hierin is onder andere een afschrift van de geboorteakte, of,
indien vóór 1811, de doopinschrijving van de gehuwden terug te vinden. Verder kunt u nagaan of de
bruidegom zijn dienstplicht heeft vervuld en of er nog bijzonderheden waren (bijvoorbeeld of er, al dan
niet, met toestemming van de ouders getrouwd werd). Het materiaal is grotendeels op microfiche in het
Kenniscentrum raadpleegbaar.

Stap 5. Kerkelijke doop-, trouw- en begraafregisters (dtb’s)
Voor de periode voor 1811 bent u aangewezen op de zogenaamde ‘Retroacta van de Burgerlijke Stand:
de kerkelijke doop-, trouw- en begraafregisters. Deze gaan voor het platteland vaak terug tot in de
zeventiende eeuw, voor steden soms zelfs tot eind zestiende eeuw.

Overlijdensakte van luitenantadmiraal J.H. van Kinsbergen,
1819.
Oud Archief Apeldoorn, inv.nr. 447.

Doop-, trouw- en begraafregisters van Apeldoorn, Beekbergen en Loenen zijn er vanaf:
Apeldoorn
Beekbergen
Loenen

Dopen
1674
1700
1695

Trouwen
1772
1714
1695
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Begraven
1742
1732
1760

Door een brand in de toren van de dorpskerk van Apeldoorn in 1772 zijn veel gegevens verloren gegaan.
Trouwregisters van voor dat jaar bestaan dan ook niet meer. Dit zijn de gegevens van de Nederduitsch
Gereformeerde Kerk, de voorloper van de Nederlands Hervormde Kerk. Tot 1795 had deze kerk een
bevoorrechte positie in Nederland en moest iedereen, gereformeerd (hervormd) of niet, dopen en
huwelijken door deze kerk laten registreren.
Daarnaast hielden andere kerken, zoals de rooms-katholieke en de lutherse, hun eigen doop- en
trouwregistratie bij. Apeldoornse katholieken zijn terug te vinden in de registers van de staties
(voorgangers van parochies) Ter Horst, Duistervoorde en Vaassen. Al deze gegevens zijn op microfiche
of in transcriptie (afschrift) terug te vinden in het Kenniscentrum.

Stap 6. Overige bronnen
Nadat u de basisgegevens heeft verzameld uit het Bevolkingsregister, Burgerlijke Stand en de doop-,
trouw en begraafregisters (tezamen ook wel primaire genealogische bronnen genoemd) heeft u
waarschijnlijk al een vrij aardig beeld van de familiegeschiedenis. Om ontbrekende en aanvullende
gegevens te verkrijgen, zoals gegevens over het beroep, het gedrag en het bezit van uw voorouders, zijn
echter nog andere bronnen voorhanden. Voor sommige van deze secundaire genealogische bronnen
kunt u bij CODA Archief en Kenniscentrum terecht. Voor andere zult u naar het Gelders Archief in
Arnhem moeten.
Belangrijke secundaire bronnen bij CODA Archief:
x Rechterlijk Archief van de Hoge en Vrije
Heerlijkheid Het Loo (1694-1702 en 17481795)
x Notariële archieven (1811-1935)
x Kadastrale archieven
x Kerkelijke archieven
Belangrijke secundaire bronnen in Gelders Archief
x Oudrechterlijk Archief Veluwe (tot 1811)
x Rechterlijke archieven (na 1811)
x Archief van de Ontvangers der
Successierechten, kantoor Apeldoorn
(Memories van Successie)
x Archieven van leenkamers en leenhoven
(feodale bezitsverhoudingen)
Deze lijst is zeker niet volledig; er zijn nog vele
secundaire bronnen voorhanden in Apeldoorn,
Arnhem of elders. Gedacht kan worden aan archieven
van scholen, weeshuizen, bedrijven, enz.

Stap 7. Vastleggen van
onderzoeksresultaten
Het uiteindelijke doel van veel onderzoekers is het
publiceren van de familiegeschiedenis. Jaarlijks
verschijnen er dan ook vele fraaie familieboeken. Het
is belangrijk dat u en anderen uw
Certificaat van de Nationale Militie, onderdeel van de bijlagen
onderzoeksgegevens kunnen terugvinden in de
bij een huwelijksakte, 1848.
bronnen. Houd deze daarom goed bij en noteer de
Archief Burgerlijke Stand - Huwelijkse Bijlagen, 1848, nr. 1.
vindplaats (Archief, collectie, inventarisnummer, enz.).
U kunt uw gegevens verwerken in een
tekstverwerkingsprogramma, maar er zijn ook allerlei speciale genealogische programma’s op de markt.
Dergelijke pakketten verschillen behoorlijk in mogelijkheden en gebruiksvriendelijkheid. Laat u zich
daarom van tevoren goed voorlichten, bijvoorbeeld bij een genealogische vereniging.
Mocht u meer informatie en/of ondersteuning nodig hebben, dan kunt u op de eerste donderdag van de
maand (m.u.v. de maanden juli en augustus) tussen 14.00 en 15.00 uur voor al uw vragen op het gebied
van stamboomonderzoek terecht op het genealogisch spreekuur in het Kenniscentrum. Deskundige
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CODA-medewerkers proberen u dan verder te helpen. Ook kunt u bij HCC-Apeldoorn een cursus
Genealogie volgen. Zie voor adres de website van HCC genoemd achterop deze zoekwijzer.
CODA Archief en Kenniscentrum wenst u veel succes en bovenal veel plezier toe bij uw genealogisch
onderzoek.

Nuttige adressen
Nationaal Archief
Prins Willem-Alexanderhof 20 Den Haag
Postbus 90520, 2509 LM Den Haag
070-3315400
http://www.nationaalarchief.nl
Centraal Bureau voor Genealogie (CBG)
Prins Willem-Alexanderhof 22 Den Haag
Postbus 11755, 2502 AT Den Haag
070-3150500
http://www.cbg.nl
Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV)
Papelaan 6 Weesp (Verenigingscentrum)
Postbus 26, 1380 AA Weesp
0294-413301
http://www.ngv.nl
NGV afdeling Apeldoorn e.o.
P/a Kruizemuntstraat 135, 7322 LG Apeldoorn
http://apeldoorneo.ngv.nl
Vereniging Veluwse Geslachten (VVG)
Postbus 321, 3770 AH Barneveld
http://www.veluwsegeslachten.nl
Gelders Archief
Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem
026-3521600
http://www.geldersarchief.nl/familiegeschiedenis

Eerste inschrijvingen in het oudste nog bewaard gebleven
doopboek van Apeldoorn, 1674.
Archief Retroacta Burgerlijke Stand, inv.nr. 42.

Internet
Op internet vindt u een schat aan informatie voor stamboomonderzoek. Naast de hierboven bij de
adressen genoemde websites, kunnen ook de onderstaande pagina’s handig zijn.
https://www.wiewaswie.nl/
Deze site bevat (op den duur) alle openbare gegevens uit de registers van de Burgerlijke Stand.
http://www.apeldoorn.hcc.nl/genealogie
De pagina van HCC-Apeldoorn over genealogie.
http://genealogie.pagina.nl/
Een startpagina voor stamboomonderzoek.
http://www.geneanet.nl
Internationale databank met genealogische gegevens.
http://www.wazamar.org
Veel informatie over genealogie en heraldiek.
http://www.aldfaer.nl
Een gratis programma waarin u uw gegevens kunt verwerken.
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