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Er kunnen diverse redenen zijn om op zoek te gaan naar uw familiegeschiedenis, 
bijvoorbeeld omdat u nieuwsgierig bent naar de herkomst van uw familie en de 
familienaam of omdat u de waarheid wil achterhalen over verhalen die in uw familie 
de ronde doen. Maar hoe begint u aan het stamboomonderzoek? Als een deel van uw 
stamboom, of een aantal takken, zich in Apeldoorn bevindt, is de kans groot dat de 
sporen terug te vinden zijn in CODA Archief; bijvoorbeeld in het Bevolkingsregister, het 
Rechterlijk Archief of de in de Raadsnotulen van de gemeente. Met deze zoekwijzer 
kunt u uw onderzoek stapsgewijs opbouwen. 

Stap 1  
Wat wilt u onderzoeken?
Het onderzoek start met het formuleren van een duidelijke onderzoeksvraag. Bedenk van te voren 
goed wat u eigenlijk wilt weten. Een onderzoeksvraag kan breed geformuleerd zijn. Bijvoorbeeld: ‘Wie 
zijn mijn voorouders’? Het kan ook een gedetailleerde vraag zijn, zoals ‘Waar en wanneer is mijn vaders 
vader geboren?’ 

Stap 2  
Informatie uit uw eigen omgeving
Verzamel gegevens over uzelf, uw ouders en grootouders uit uw directe omgeving. Goede uitgangs- 
punten voor het vinden en verzamelen van informatie zijn trouwboekjes, bidprentjes, overlijdens-
berichten, geboortekaartjes, paspoorten en persoonsbewijzen. Noteer uit deze documenten 
belangrijke informatie zoals namen, data en geboorte- en overlijdensplaatsen in een schrift of 
worddocument.

Geboorten, huwelijken en overlijdensberichten zijn vaak ook terug te vinden in kranten. CODA Archief en 
de Koninklijke Bibliotheek hebben meer dan 80.000 Apeldoornsche Couranten en Nieuwe Apeldoorn-
sche Couranten online die u hier kunt doorzoeken.

Het is verstandig om na te gaan of iemand anders al bezig is of is geweest met hetzelfde onderzoek of 
een deel daarvan. Resultaten worden regelmatig gepubliceerd in (tijdschrift)artikelen of online.  
Veel informatie is ook terug te vinden via een online zoekmachine als Google. 

Om overzicht te hebben en te houden is het belangrijk om de gevonden gegevens en bronnen goed en 
overzichtelijk vast te leggen. Dat kan op papier maar ook met computerprogramma’s is veel mogelijk. 
Hierover is op de website van het CBG - Centrum voor familiegeschiedenis meer informatie te vinden.

Stap 3 
Bevolkingsregister van de gemeente Apeldoorn
Heeft u geen exacte gegevens, maar woonde uw familie in de periode 1829 -1939 in Apeldoorn, dan 
kunt u op achternaam, voornaam en geboorteplaats zoeken in het online 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 elk 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.

http://www.coda-apeldoorn.nl/raadsnotulen
http://www.cbg.nl/
https://www.coda-apeldoorn.nl/nl/archief/bevolkingsregister


In verband met de privacywetgeving zijn de scans waarop personen staan die mogelijk nog in leven zijn 
online niet zichtbaar. Voor het inzien van deze gegevens dient u eerst contact op te nemen met CODA 
Archief (archief@coda-apeldoorn.nl). Wij helpen u dan graag verder.

Stap 4  
Burgerlijke stand en Kerkelijke doop-, trouw en begraafregisters (DTB’s)
De Burgerlijke Stand werd in 1811 op last van Napoleon ingevoerd. Iedere inwoner was vanaf dat jaar 
verplicht om van geboorte en overlijden aangifte te doen bij de gemeente. Huwelijken moesten, naast 
een eventueel kerkelijke variant, vanaf dat moment ten overstaan van een ambtenaar van de  
Burgerlijke Stand voltrokken worden. Deze gebeurtenissen werden in de vorm van akten opgetekend in 
de geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters. Aan de gegevens uit deze registers zijn wel openbaar-
heidsbeperkingen verbonden. Zo zijn geboorteakten pas na 100 jaar openbaar, huwelijksakten na 75 
jaar en overlijdensakten na 50 jaar. 

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

Door een brand in de toren van de dorpskerk van Apeldoorn in 1772 zijn helaas veel gegevens verloren 
gegaan. Trouwregisters van vóór 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.

Op de website WieWasWie is veel informatie uit de burgerlijke stand en de DTB’s terug te vinden.  
Mocht u bepaalde Apeldoornse gegevens niet kunnen vinden, laat het ons dan weten via  
archief@coda-apeldoorn.nl.

Stap 5 
Het verrijken van uw stamboom
Nadat u de basisgegevens heeft verzameld uit het Bevolkingsregister, Burgerlijke Stand en de doop-, 
trouw- en begraafregisters, heeft u waarschijnlijk een vrij aardig beeld van uw familiegeschiedenis. 
Om ontbrekende en aanvullende gegevens te verkrijgen – zoals gegevens over het beroep, het gedrag 
en het bezit van uw voorouders – zijn nog andere bronnen voorhanden. Elke snipper informatie kan 
u verder helpen. Raadpleeg daarom zoveel mogelijk bronnen, ook als u er eigenlijk niet zoveel van 
verwacht.

Rechterlijk Archief 
In het Rechterlijk Archief van de Hoge en Vrije Heerlijkheid Het Loo (1749-1795) is een schat aan 
informatie te vinden over het leven in Apeldoorn in de achttiende eeuw. Het Rechterlijk Archief is 
online doorzoekbaar op naam. Zo kunt u bijvoorbeeld uitvinden bij welke wettelijk vastgelegde 
gebeurtenissen uw voorouders mogelijk betrokken waren. Denk dan aan strafzaken, maar ook aan 
onroerend goedtransacties, beslagleggingen, boedelscheidingen en familiekwesties. Klik hier om te 
zoeken in het Rechterlijk Archief.

mailto:archief@coda-apeldoorn.nl
https://www.wiewaswie.nl/
mailto:archief@coda-apeldoorn.nl
http://www.coda-apeldoorn.nl/rechterlijkarchief


Inventarissen Apeldoornse archieven
CODA Archief beheert de administratie van de gemeente Apeldoorn vanaf 1458. Daarnaast zijn er in 
CODA Archief meer dan 380 archieven van bedrijven, verenigingen, kerkgenootschappen en families 
uit Apeldoorn en omgeving te vinden. Van veel archieven zijn overzichten gemaakt die tonen welke 
archiefstukken in het betreffende archief opgenomen zijn. Deze overzichten (inventarissen) zijn hier 
online te doorzoeken. Als de staat van de archiefstukken het toelaat, kunnen archiefstukken voor u 
worden gescand en digitaal worden toegestuurd (hier zijn kosten aan verbonden). Neem voor meer 
informatie contact op met CODA Archief. 

Raadsnotulen van 1916 tot 1985
CODA heeft de complete notulen van de Apeldoornse gemeenteraad, met ingekomen stukken en 
indexen, uit de periode 1916-1985 digitaal beschikbaar. 
U kunt de online raadsnotulen hier bekijken.

CODA Beeldbank
Met zo’n 50.000 foto’s, affiches, tekeningen, kaarten en plattegronden brengt CODA Beeldbank 
Apeldoorn in al zijn facetten in beeld. U ziet de stad door de jaren heen, met vele straten, gebouwen, 
gebeurtenissen en personen.

Nuttige adressen:
CBG Centrum voor familiegeschiedenis
Nationaal Archief
WieWasWie
Delpher
Gelders Archief
Vereniging Veluwse Geslachten
Netwerk Oorlogsbronnen

 
CODA Archief wenst u veel succes en bovenal veel plezier toe bij uw genealogisch onderzoek.
Mocht u vragen hebben, dan zijn we bereikbaar via archief@coda-apeldoorn.nl. 

https://www.coda-apeldoorn.nl/nl/archief/archieven
http://www.coda-apeldoorn.nl/raadsnotulen
http://www.coda-apeldoorn.nl/beeldbank
http://www.cbg.nl/
https://www.nationaalarchief.nl/
https://www.wiewaswie.nl/
https://www.delpher.nl/
https://www.geldersarchief.nl/
http://www.veluwsegeslachten.nl/
https://www.oorlogsbronnen.nl/
mailto:archief@coda-apeldoorn.nl

