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Handleiding “Genealogisch en Historisch onderzoek op en met gebruik van Internet”. 

 

 

1) Genealogische databases.  

De basisprincipes, het opzoeken en de samenstelling van drie voorbeeldsystemen, te 

weten ISIS, Genlias en TOP. 

 

2) Archieven-databases. 

Naast genealogische databases die gebaseerd zijn op vnl. Burgerlijke Stand en DTB 

gegevens zijn er nog tal van archieven en indexen online raadpleegbaar. Denk hierbij 

primair aan inventarissen op schepenbanken, parochiearchieven e.d.  

 

3) Diverse pareltjes, overzichtpagina’s en zoekmethodieken. 

Naast eerder behandelde databases kent het internet ook nog enkele andere pareltjes.  

Enkele voorbeelden van overzichtpagina’s van zowel instellingen als particuliere 

initiatieven. 

 



1) Genealogische databases. 

 

Archiefinstellingen beheren archieven en collecties. Beide zijn in de meeste gevallen 

ontsloten, archieven middels een inventaris. Collecties zijn meestal toegankelijk via 

trefwoorden, of een alfabetische, danwel chronologische of rubrieksgewijze wijze, al naar 

gelang het type collectie. De laatste jaren zijn veel archieven, vooral diegene gericht op 

persoonsregistratie, en collecties nader toegankelijk gemaakt doordat de feitelijke inhoud van 

de bestanddelen middels een database beter is ontsloten. In eerste instantie werd een 

dergelijke database enkel op de studiezaal aan de bezoeker aangeboden, volgens obscure en 

veelal zelfgemaakte databases. De gebruiksvriendelijkheid ervan was vaak ver te zoeken. Na 

deze pioneerfase in de meeste studiezalen van gemeente- en rijksarchieven, mede geinitieerd 

door de onstuimige groei van internet werd de volgende stap gezet. De databases werden 

online raadpleegbaar. Helaas kwam er geen algehele uniformiteit, maar aan de totale wanorde 

waar vrijwel ieder archief zijn eigen systeem ontwikkelde kwam een einde Er zijn dus 

weliswaar nog steeds verschillende systemen, maar wie de systemen naast elkaar legt en 

gebruikt zal ook veel overeenkomsten zien. 

 

Algemeen, het principe van een database. 

Het principe van een database is vrij eenvoudig. Het is in feite een digitale kaartenbak, 

waarvan ieder kaartje een aantal vaste gegevens bevatten.  

De (digitale) bak is de database, ieder kaartje in de bak noemen we een record en de vaste 

gegevens noemen we velden. In een database waarin huwelijken staan, is ieder huwelijk op 

zich, één record, de verschillende vaste gegevens (voornaam bruidegom, geboortedatum 

bruid, huwelijksdatum e.d.) zijn de gegevens. In een database waarin bidprentjes staan, is het 

bidprentje het record, de voornaam van de overledene en de overlijdensplaats één van de 

meerdere gegevens.  

We kunnen een computer vragen een greep te doen uit de database en deze te presenteren in 

een overzicht. Dit is uiteraard geen willekeurige greep, we geven een zogenaamd criterium op 

(of meervoud; criteria) waaraan de velden moeten voldoen. Het geheel van deze “greep” uit 

records op basis van criteria noemen we een query (=zoekvraag). 

In ons eerdere voorbeeld, is een query het best te vergelijken met een greep uit de 

bidprentjesdatabase, waar het resultaat alle bidprentjes zijn waarop een overledene staat met 

de voornaam Johannes. Of een greep uit de huwelijken-database waarin alle huwelijken 

gepresenteerd worden in een resultaat die hebben plaatsgevonden tussen 1840 en 1850 én 

waarvan de achternaam van de bruid Keldermans is.  

De greep is de query. De criteria in bovenstaande voorbeelden zijn resp “overleden persoon 

voornaam = Johannes”, “periode = tussen 1840 en 1850” en “bruidsachternaam = 

Keldermans”.  

Het mag duidelijk zijn dat hoe meer criteria binnen één enkele zoekvraag hoe minder 

resultaten er uit zullen voortkomen.  Met deze algemene kennis houden we twee 

veelgebruikte databases en een zogenaamde shell eens tegen het licht. 

 

ISIS 

ISIS, ofwel Internet Studiezaal Informatie Systeem is in principe een doorontwikkeld 

databasesysteem dat in eerste instantie enkel op de studiezalen van een aantal Noord-

Brabantse archiefinstellingen werd gebruikt, SIS. Later werd daar dus een I aan toegevoegd. 

De online database wordt door een aantal archiefinstellingen gebruikt, vnl in Noord-Brabant 

en Zeeland. Het is redelijk gebruiksvriendelijk en bijzonder snel. Als voorbeeld gebruiken we 

hier ISIS van het Zeeuws archief, een samenwerkingsverband tussen het Rijksarchief Zeeland 

en de gemeentearchieven Middelburg, Goes en Veere. 



Basisprincipes van ISIS. 

Ga hiervoor naar www.zeeuwengezocht.nl 

 

 
Homepage van ISIS van het Zeeuws Archief. 

 

Bovenstaand is de homepage van ISIS voor het Zeeuws archief. Het systeem is tweetalig, 

Nederlands en Engels. In de rechterkolom krijgt u een kort overzicht van wat het systeem is. 

Onderaan ziet u een opsomming van hyperlinks waarmee u informatie over ISIS kunt vinden 

en ISIS kunt gebruiken. 

 

Bepalen wat er in de database te vinden is.  

Veel online databases zijn groot en het is niet in een woord duidelijk uitgelegd wat er zoal in 

aan gegevens in is opgenomen. Daarom hebben vrijwel alle genealogische databases een 

overzicht van opgenomen gegevens. In het geval van ISIS klikken we op “Bronnen”. Bij 

andere systemen kan deze benaming uiteraard anders zijn, maar een goede database heeft 

altijd een overzicht van welke gegevens erin zijn opgenomen. 

 
Overzicht van bronnen opgenomen in de database. 

 

Bepalen wat er recentelijk is toegevoegd aan de database.  

Eén van de eigenschappen van de genealogische databases is, dat ze voortdurend worden 

aangevuld met nieuwe gegevens. Nog steeds zijn er honderden vrijwilligers in het land bezig 



om vele archieven te bewerken en de gegevens ervan in te brengen in de verschillende 

systemen. Het is echter niet met één oogopslag te zien welke gegevens nieuw zijn en welke al 

geruime tijd voorhanden waren. En dat kan wel eens handig zijn voor de gebruiker om dat 

juist wel te weten. Vandaar dat op de genealogische databases altijd informatie te vinden is 

waarin een opsomming wordt gegeven van de meest recentelijk toegevoegde gegevens. 

In het geval van ISIS dient er vanuit de homepage op “nieuw” gedrukt te worden, waarmee je 

in een nieuwe pagina een opsomming krijgt van recentelijk toegevoegde bestanden. 

 

 
Overzicht van recentelijk toegevoegd bronnenmateriaal 

 

Bestellen van akten of reproducties. 

Vrijwel alle genealogische databases omvatten enkel de gegevens van de archiefbescheiden, 

niet de scans van de archiefbescheiden zelf. Het is echter wel heel raadzaam om de in de 

database aangetroffen gegevens te verificeren aan de hand van de feitelijke akte. Dat is 

mogelijk door een bezoek te brengen aan de archiefinstelling waar de feitelijke akte bewaard 

wordt, maar u kunt uiteraard ook een kopie van de akte laten opsturen. De meeste 

genealogische databases hebben hiertoe een bestelfunctie ingebouwd. Deze werkt in ieder 

systeem anders, en zelfs binnen één systeem (Genlias bijvoorbeeld) kan de bestelprocedure 

maar ook de prijs van een kopie per archiefinstelling afwijken.  Als u vanuit de homepage 

drukt op info bestellen krijgt u een uitleg over de bestelmogelijkheden van reproducties. 

 
Informatie over het bestellen van kopieën en de daarvoor geldende tarieven. 

 



In het geval van ISIS van het Zeeuws archief, dient u per e-mail contact op te nemen met de 

instelling met vermelding van de door u gewenste akte. De instelling neemt daarop contact 

met u op over de hoogte van de kosten van uw bestelling. 

 

Zoeken in ISIS. 

Om te kunnen zoeken in het systeem moet u vanuit de homepage klikken op zoekscherm. U 

komt hiermee op een nieuwe pagina. Onder het kopje CRITERIA ziet u een aantal 

invulvelden. Achter ieder invulveld is een hyperlink “help” te zien. Als u hierop klikt krijgt u 

per invulveld uitleg over dat invulveld.  

 

De Criteria. 

Algemeen geldend criteria: een veld blanco laten betekent dat in de database op alle mogelijk 

voorkomende combinaties wordt gezocht. Om te zoeken dient u minimaal één criteria op te 

geven, in het systeem worden dan alle records weergegeven die minimaal voldoen aan de 

door u opgegeven omschrijving. Hoe méér criteria er worden opgegeven hoe preciezer het 

resultaat, maar bij een te stricte toepassing van criteria bestaat er een kans dat er records over 

het hoofd worden gezien.  

In het bovenste criteria geeft u aan in welke bron u specifiek wilt zoeken, u kunt in alle 

bronnen tegelijk zoeken, maar ook in één bron afzonderlijk. 

- De velden achternaam en voornaam spreken voor zich, het veld patroniem 

daarentegen niet.  

- Patroniem is een in Limburg onbekend verschijnsel, waar men reeds sinds vele 

honderden jaren bekend is met het verschijnsel van een vaste achternaam. Dat was voor de 

rest van Nederland anders, hier waren de achternamen per generatie wisselend. De naam van 

de vader bepaalde de achternaam van de zoon of dochter. Zo’n wisselende achternaam 

noemen we een patroniem.   

- Het criterium plaats is de plaats (gemeente, gehucht, dorp, stad) waar het archiefstuk 

is opgemaakt. 

- Bij datum of periode kan een exacte datum ingegeven worden, of een periode. Het 

aangeven van een periode kan op verschillende manieren.  

- Een periode geeft u in door een slash / tussen twee data te zetten. 22 12 1865 / 3 

1867 levert alle vermeldingen van 22 december 1865 tot en met maart 1867. Gebruik < om 

voor en > om na aan te geven. Maar gebruik niet beide mogelijkheden in een zoekoptie. 

Gebruik hiervoor de slash /  

- Zet een R of r voor de datum om te zoeken in een periode rond die datum. 

De periode waarin dan gezocht wordt is afhankelijk van de nauwkeurigheid van het criterium 

30 dagen, 6 maanden of 10 jaar. R 23 OKT 1892 levert alle vermeldingen van 15 dagen voor 

tot 15 dagen na 23 oktober 1892. R 7 1895 levert alle vermeldingen van 6 maanden voor tot 6 

maanden na juli 1895. R 1903 levert alle vermeldingen van 5 jaar voor 1903 tot 5 jaar na 

1903. Houd er bij het ingeven van een datum rekening mee dat veelal de aktedatum is 

opgenomen, niet de datum waarop zich de gebeurtenis heeft afgespeeld. 

 - Soort vermelding: hierin kunt de rol ingeven die gezocht persoon vervult in de akte.  

- Woord in tekst: Dit is in feite een zg. “full-text-retrieval” functie. Veel van de 

ingegeven gegevens bevatten naast de standaard-gegevens ook nadere informatie. Zo kan in 

een overlijdensakte opgegeven zijn, wat de doodsoorzaak is of in een bidprentje nadere 

informatie gegeven worden over de overledene. Deze informatie is vaak opgenomen in vrije 

tekstvelden, en met dit veld, is het mogelijk hier op te zoeken. 



 
Zoekscherm van ISIS. 

 

Houd met het toepassen van criteria rekening met twee belangrijke factoren. Ten eerste, de 

foutmarge. Het indiceren is mensenwerk, en waar wordt gewerkt worden ook fouten gemaakt. 

Dat kan te maken hebben met foutief typen of het verkeerd interpreteren van geschreven 

teksten.  

De tweede factor is een historische factor. Historie beoefenen is geen exacte wetenschap en 

dat komt vooral ten uiting in de verschillende schrijfwijzen van voornamen, achternamen en 

plaatsnamen. Bij het verwerken van gegevens en het zoeken in databases dient u hier rekening 

mee te houden. Ga er niet te snel van uit dat het niet vinden van resultaten in een database 

betekent dat er geen gegevens in het systeem over zijn opgenomen.  Op het moment dat er een 

of meerdere criteria is ingegeven moet er op de knop “zoeken” gedrukt worden. Hierna 

verschijnt vrij snel een opsomming van alle records die voldoen aan het eerder ingevulde 

criterium of criteria.  

 
Overzicht van de resultaten van de Query “Achternaam = Luijkx” 

 

Bovenin de resultatenpagina (Vondsten) staat een opsomming van de hoeveelheid resultaten 

alsmede een opsomming welke criteria u heeft gebruikt. 

ISIS biedt u de mogelijkheden om binnen de resultaten de weergave te sorteren. Standaard 

staan de gevonden gegevens in alfabetische volgorde der voornamen van de personen. Maar 

het kan handig zijn om de resultaten gepresenteerd te krijgen in de volgorde van de datum of 

de rol van de persoon. Druk hiertoe op de blauwe knop boven iedere kolom om te sorteren 

(chronologisch of alfabetisch) op die kolom.  

Het is ook mogelijk om nadere gegevens op te vragen. Druk hiertoe op detail.  

 
Detailresultaat van een der aktes van de query “achternaam = Luijkx” 



 

De detailgegevens worden in een nieuw scherm (pop-up) gepresenteerd. Alle ingebrachte 

gegevens staan hierin weergegeven. Ook gegevens waarop u in principe middels de criteria 

niet kunt zoeken. In dit geval kunt u van de gevonden akte direct een kopie bestellen. 

 

Genlias. 

 

Genlias, is een groot nationaal indiceringproject, geïnitieerd in 1995. Verschillende 

Rijksarchieven kwamen overeen om alle openbare akten van de Burgerlijke Stand in 

Nederland vanaf 1811, in Limburg vanaf 1795, in een database in te voeren en online te 

raadpleegbaar te plaatsen. In ieder Rijksarchief werd het project ten uitvoer gebracht en met 

behulp van honderden vrijwilligers werden letterlijk miljoenen huwelijks, overlijdens en 

geboorteakten ingevoerd. En alhoewel nog lang niet alles is ingevoerd, zijn er al heel wat 

resultaten van deze indicering al geruime tijd te gebruiken op www.genlias.nl. 

 

 

 
Enkele statistieken betreffende de inhoud en het gebruik van de Genlias website. 

 

Basisprincipes van Genlias. 

Ga hiervoor naar www.genlias.nl 

 
De homepage van het Genlias project. 

 

De genlias site ziet er anders uit dan de vorige. De site werkt met een zogenaamde “pull-down 

menu”. Dit houdt in dat in de donkerblauwe balk 6 hoofdmenu’s aanwezig zijn (Home – 

Zoeken in Genlias – Over Genlias – Actueel – Vraagbaak – Stamboomonderzoek) 

Zodra er wordt geklikt op een van deze hoofdmenu’s klapt er een menu naar beneden met 

sub-menu items. Het voordeel van deze menustructuur is dat de hoofdbalk altijd in beeld 

blijft. Hierdoor kunt u gemakkelijk tussen de verschillende sub-pagina’s van de genlias 

website heen en weer navigeren. 



 

Uitleg over gebruik van de site. 

Op deze site is er specifieke aandacht voor bezoekers die nog nooit op de site zijn geweest. 

Hiervoor kunt u klikken op de zin “Voor het eerste op deze site ?” De nieuwe bezoeker krijgt 

dan in een paar stappen uitgelegd wat Genlias is en hoe het werkt. 

 
De pagina’s waarin de nieuwe bezoeker in een paar stappen wordt uitgelegd wat Genlias is. 

 

Bepalen wat er nieuw is en wat er te vinden is in de database. 

In Genlias is de informatie over welke bronnen al geruime tijd in de database zitten en welke 

recentelijk zijn toegevoegd samengevat in één pagina. In principe is het één lange pagina 

waarin alle bronnen per provincie zijn vermeld. De meeste recentelijk toegevoegde bronnen 

zijn in een andere kleur weergegeven. 

 
De overzichtspagina van alle aan Genlias toegevoegde bronnen. 

 

Zoeken in Genlias. 

Vanuit het beginscherm klikt u op “Zoeken in Genlias Database”. U komt hiermee in het 

zoekscherm.  

 
Zoekscherm Genlias waarin de criteria aangegeven kunnen worden. 

 



De criteria. 

Algemeen geldend criteria: een veld blanco laten betekent dat in de database op alle mogelijk 

voorkomende combinaties wordt gezocht. Om te zoeken dient u minimaal één criteria op te 

geven, in het systeem worden dan alle records weergegeven die minimaal voldoen aan de 

door u opgegeven omschrijving. Hoe méér criteria er worden opgegeven hoe preciezer het 

resultaat, maar bij een te stricte toepassing van criteria bestaat er een kans dat er records over 

het hoofd worden gezien. 

- Familienaam: Hierin geeft u een achternaam op van het persoon/ de personen 

waarvan u gegevens wilt hebben. 

- Patroniem: Hier geeft u een eventuele patroniem op. Zie uitleg onder Isis voor uitleg 

over het verschijnsel Patroniem 

- Voornaam: Hierin komen uiteraard de voornaam of voornamen van de persoon die u 

zoekt. De volgorde van meerdere voornamen is overigens niet van invloed op de 

zoekresultaten. 

- Tussenvoegsel / aankruisvakje zonder. Hierin geeft u tussenvoegsels aan (Van, van 

der etc). Het aankruisvakje zonder houdt in dat als dat aangevinkt is dat in de resultaten geen 

records worden weergegeven waarin tussenvoegsels voorkomen. 

- Rol: Hierin kan aangegeven worden welke rol de gezocht persoon vervult in de akten 

(Is het een bruidegom?, of is zij moeder van de bruid ?).  

- Zoekmethode voor namen: In het verleden zijn er door ambtenaren van de 

Burgerlijke Stand maar nog meer door verschillende pastoors en predikanten verschillende 

schrijfwijzen gehanteerd voor dezelfde familienamen. Er is in veel gevallen wel degelijke 

familieverwantschap tussen bijvoorbeeld een Rademakers en een Raedemaeckers. 

Genealogen maken gebruik van deze kennis en sluiten familieverwantschap op voorhand niet 

uit simpelweg op basis van verschillende schrijfwijze’s van achternamen. Om de 

databasegebruiker hierbij te assisteren is er een keuze in zoekmethode. Het is mogelijk te 

zoeken op exact dezelfde naam, dus in het geval als hierboven, enkel op Rademakers. Het is 

mogelijk te zoeken naar verwantschap in naamgeving. In dit criteria wordt de mogelijkheid 

geboden daarin dus een keus te maken. 

- Beperking resultaten tot provincie: Het is mogelijk dwars door alle provincies heen te 

zoeken of de resultaten te beperken tot één provincie.  

- Beperking resultaten tot plaats, net als provincie is het eveneens mogelijk de resultaten 

te beperken tot één enkele plaats.  

- Beperking resultaten tot bron. Indien u enkel op zoek bent naar informatie uit 

huwelijksakten of juist enkel uit geboorteakten, is dat hier mogelijk om aan te geven. 

- Beperking resultaten tot periode. Hier is het mogelijk om een beperking op te leggen aan 

de periodisering.  

Een of twee personen: U kunt de eerste 6 criteria toepassen op twee personen tegelijkertijd. 

Ook dit is wederom een toegevoegde filtermethode. Let wel er op dat het gebruiken van 

criteria voor 2 personen het én-én is, niet of-of.  

 

Het is hier, net als in ISIS of enig ander systeem, de kunst om de juiste balans te vinden in het 

toepassen van criteria. Te strict kan te weinig opleveren, te ruim levert juist weer te veel ruis 

op. Het is in de praktijk dan ook het best om ruim te beginnen met de criteria, en als de ruis te 

groot is dezelfde criteria wederom toe te passen met additionele criteria waardoor zo stap voor 

stap de ruis verdwijnt. 

 

Nadat u criteria heeft opgegeven drukt u op de knop “Zoeken”. Na een korte tijd (Die sterk 

kan variëren al naar gelang de drukte op de site) verschijnen in een nieuwe pagina, de 

resultaten van uw query.  



 

 
 

Het resultaat van zoeken, toegepast criterium “familienaam = Luijkx”, zoeken in alle 

beschikbare bronnen en alle provincies. 

 

Bovenstaand resultaat geeft een waarschuwing.  

“Waarschuwing, Het (tussen)resultaat van uw zoekvraag heeft het toegestane maximum 

aantal resultaten opgeleverd. Het getoonde resultaat is waarschijnlijk niet compleet”. 

Blijkbaar zijn de opgegeven criteria te ruim en moeten we aanvullende criteria opgeven 

waardoor de resultaten sterker beperkt worden. Zo voorkomt u dat er gegevens buiten schot 

blijven. 

 
Aangepaste Query, nu familienaam = Luijkx, provincie beperkt tot enkel Limburg. 

 

 

 
Het resultaat van zoeken, toegepast criterium “familienaam = Luijkx”, zoeken in alle 

beschikbare bronnen van enkel de provincie Limburg. 



De waarschuwing is verdwenen, het aantal resultaten is 3. Hier is duidelijk te zien dat het 

resultaat op persoonsniveau gegeven is, immers het zijn weliswaar 3 resultaten, maar het gaat 

om één huwelijksakte. De genoemde personen zijn Johanna Lamberdina Luijkx (moeder van 

de bruid), Johannes Luijkx (Bruidegom), Christiaan Luijkx (Vader van de bruidegom). 

Het is mogelijk om vanuit deze overzichtspagina te drukken op het oranje gekleurde “BS 

huwelijk” (Dit kan overigens ook een ander bron-type aanduiding zijn), dan krijgt u de 

detailresultaten te zien van die bewuste akte. 

 
Detail resultaat van één der akten uit een query. 

 

 

Bestellen van akten of reproducties 

 

Indien er akten zijn gevonden door u waarvan u een kopie wenst kunt u bestellen middels de 

digitale winkelwagen. U kunt bij de detailresultaten klikken op “Voeg toe aan winkelwagen”. 

De door u gewenste akten worden zodanig bij elkaar geplaatst in de digitale winkelwagen. 

Indien u daadwerkelijk kopieën van de akten wilt bestellen, klikt u, indien klaar met “online 

winkelen” klikt u op “winkelwagen afrekenen”, overigens pas nadat u zich heeft aangemeld.   

 

 
Overzicht van geplaatste bestelling. 

 



Het is overigens raadzaam na te gaan of het bij andere archiefinstellingen danwel gemeentes 

niet goedkoper is om een kopietje aan te vragen. Immers de akten worden ook op de 

gemeentehuizen en de gemeentelijke archiefinstellingen bewaard. Houd er eveneens rekening 

mee dat ieder archief, ook de rijksarchieven onderling, verschillende tarieven hanteren. 

 

Tot slot: 

Als we Genlias vergelijken met een systeem als ISIS vallen een aantal zaken op. 

Genlias is wat langzamer in gebruik, zeker in de vroege avonduren en gedurende de 

kerstdagen is Genlias moeilijk bereikbaar. ISIS is gebonden aan een instelling en heeft 

daarom een veel kleiner bereik en omvat veel minder gegevens dan Genlias.  

Die schaalgrootte zorgt er tevens voor dat de aanvoer van nieuwe gegevens redelijk langzaam 

gaat, het aantal toevoegingen van bronnen is relatief klein. 

Maar die grootte is naast zwakte eveneens de kracht van het Genlias-systeem. Het is voor de 

onderzoeker eindelijk mogelijk zonder traditionele provincie- danwel gemeentegrenzen 

waaraan archiefinstellingen nu eenmaal gebonden zijn, bronnen te raadplegen.  

 

 

TOP (Toegang op Personen)  

Zoals reeds gezegd zijn er verschillende databases van verschillende instellingen, sommige 

groot, andere weer klein, en het lijkt erop dat er de komende jaren nog heel wat databases 

zullen bijkomen. Het is voor de onderzoeker een nadeel om al deze database afzonderlijk te 

benaderen. Het TOP-project is in principe een overkoepelende website, een zogenaamde 

shell, die een groot aantal databases tegelijkertijd bevraagt.  

 

Gebruik: Ga naar Http://top.archiefplein.nl 

Omdat iedere database toch weer net even een iets andere vorm kent waarbij een aantal 

criteria van elkaar verschillen, kent TOP maar 6. toe te passen criteria.   

 

 
 

 

 

 

 

 



De Criteria. 

- Geslachtsnaam: Hierin kan de gezochte achternaam ingevuld worden 

- Voorvoegsel: Hierin kan een voorvoegsl (ook wel tussenvoegsels genoemd) worden 

ingevuld.  

- Voornamen: Hierin kan een voornaam of meerdere voornamen ingevuld worden. -  - 

- Wederom  heeft de volgorde van de voornamen geen invloed op het resultaat. 

- Patroniem: Hier kan eventueel een ( in Limburg niet voorkomend) patroniem 

invullen.  

- Documentjaartal: Hier kan een jaartal of periode worden ingevuld. 

-  Selecteer genealogische database. Hierin kan worden aangegeven in welke databases 

gezocht word. Houdt hier toe bij het aanklikken van de gewenste database de CTLR 

toets ingedrukt. 

Na het invullen van de criteria drukken we op de blauwe knop “Zoeken” 

 

 
Het resultaat van de zoekactie “Achternaam = Luijkx”, weergegeven in aantal hits. 

 

De resultaten worden in TOP per database gerangschikt, in het eerste overzicht wordt er per 

database het aantal “hits” opgegeven. Daarna is het uiteraard mogelijk om per database door 

te klikken naar die betreffende hits. In ons voorbeeld klikken we op de database van het 

Regionaal Historisch Centrum Tilburg. 

  



 
Het resultaat van de Query (familienaam = Luijkx) en doorgeklikt op de database van het 

Regionaal Historisch Centrum Tilburg.  

 

Bij een aantal databases die door Top wordt benaderd, zoals de genlias- database, is het 

daarna nog mogelijk om te klikken voor het detailresultaat.Het detailresultaat wordt in dat 

geval in een pop-up-scherm getoond. 

 

 

 

2. Archieven-databases. 
 

De tot nu toe behandelde databases waren databases waarin gegevens zaten afkomstig uit 

archiefbestanddelen die primair voor persoonsregistratie bedoeld waren.Maar er zijn ook 

talloze archieven die niet primair voor persoonsregistratie bedoeld zijn, maar wel informatie 

over zowel personen als zaken bevatten. Denk aan de archieven van gemeentebesturen, 

parochies, politie, notarissen en bedrijven.  

Op al deze archieven zijn, zoals reeds eerder gemeld allemaal verschillende toegangen 

gemaakt, in het beste geval is dit een inventaris.  

Een inventaris is een beschrijving van (gegroepeerde) archiefbescheiden waarin de 

beschrijvingen op hun beurt weer logisch geordend zijn, vrijwel altijd naar de verschillende 

taakgebieden van de archiefvormer. Zowel aan de archiefvormer als aan iedere beschrijving is 

een uniek nummer gekoppeld , hierdoor kan ieder eventueel archiefbescheiden geïdentificeerd 

worden en indien nodig ter beschikking worden gesteld voor bijvoorbeeld raadpleging. 

Deze inventarissen waren in eerste instantie enkel op papier raadpleegbaar, in een later 

stadium werden ze gedigitaliseerd en in database-omgevingen geplaatst. En ook hier was de 

volgende stap dat die databases online kwamen. 

Het is van belang om ten eerste de hoofdstructuur van een inventaris te bekijken alvorens we 

een dergelijke database gaan bekijken.  

Een inventaris bestaat vrijwel altijd uit twee hoofdgedeelten, een hoofdstuk “Stukken van 

algemene aard” en een hoofdstuk “Stukken van bijzondere aard. Het verschil zit hem in het 

feit dat de archiefbescheiden die onder het tweede hoofdstuk vallen stukken zijn, die specifiek 

aan één taak van de instelling toe te schrijven zijn, terwijl onder het eerste hoofdstuk stukken 

vallen die meerdere taakvelden bevatten óf serieël van aard én daarbij zelf een eigen toegang 

of index hebben. 



Voorbeeld van stukken die meerdere taakvelden omvatten zijn bijvoorbeeld de notulen of 

verslagen van vergaderingen, binnen de vergaderingen komen vrijwel alle taken aan bod die 

binnen een instelling uitgevoerd worden. Een voorbeeld van stukken die serieël van aard zijn 

én daarbij zelf een eigen toegang of index hebben, zijn de series van inkomende en uitgaande 

stukken waarbij een brievenboek hoort. 

Waar u bij onderzoek middels een inventaris en al helemaal bij onderzoek middels enkel de 

beschrijvingen in een database dus rekening mee dient te houden dat een groot gedeelte van 

de archiefbescheiden niet inhoudelijk zijn omschreven. Als u dit gegeven gevoeglijk overslaat 

in uw onderzoek, houdt u ongeveer 60% van de archieven buiten schot. Tevens zijn veel 

archiefomschrijvingen doorspekt met archivistische en juridische termen, het is dus aan te 

raden uzelf bekend te maken met deze termen.  

Vooral het lexicon der terminologie van archieftermen kan een enorm handig hulpmiddel 

hierin zijn.  

 

Dit alles neemt niet weg dat het online brengen van inventarissen middels een database een 

groot voordeel heeft, vooral als er van verschillende instellingen meerdere inventarissen in 

één database zijn ondergebracht.  Een goed voorbeeld hiervan is te vinden op 

www.archieven.nl. 

 

 

 
- 

De homepage van www.archieven.nl. 

 

OP www.archieven.nl vindt u in één database een kleine 27.000 inventarissen die gezamenlijk 

goed zijn voor ongeveer 5 miljoen beschrijvingen. In de menustructuur boven kunt u zien 

welke archiefdiensten er zoal mee doen aan de database. Deze database is overigens vrij 

nieuw en vrijwel iedere week komen er nieuwe archiefinventarissen online en ook treden er 

nog regelmatig archiefdiensten toe. Limburg is met 4 archiefinstellingen (Venlo, Sittard, 

Heerlen en binnenkort het Rijksarchief Limburg, vrij sterk vertegenwoordigd.  

Tevens is het systeem nog sterk in ontwikkeling, zo is één van de zaken die in de nabije 

toekomst geregeld gaat worden dat u met uw bezoekersnummer rechstreeks in het systeem 

inventaris nummers kunt reserveren zodat ze de volgende dag direct voor u gereed liggen. 



 

Voor bezoekers van de website die (nog) niet weten hoe de zoekfunctie gebruikt moet worden 

is er een zogenaamde “tutorial”, een diapresentatie die de gebruiker stap voor stap uitlegt hoe 

er gezocht kan worden.  

 

Het zoekscherm.  

De zoekfunctionaliteit is niet zo uitgebreid als in de genealogische databases. Dat heeft te 

maken met de structuur van de database. Waar de records in een genealogische database vast 

van vorm zijn (Datum, Naam, Plaats e.d.) kent een een archiefdatabase weliswaar ook een 

vast stramien, maar in principe is maar één veld voor de onderzoeker interessant om te 

doorzoeken en dat is de omschrijving. De andere velden (Nummer, Datering, Redactie en 

Uiterlijke vorm) zijn veelal niet van groot belang bij het zoeken. 

 

U kunt vanuit de homepage direct zoeken door een term of meerdere termen in te voeren in 

het invoerveldje.  

U moet er vanuit gaan dat de zoekfunctionaliteit full-text-retrieval is, en niet “slim” werkt. 

Het door u opgegeven woord wordt gezocht zoals het door u is opgegeven “dwars” door alle 

beschrijvingen heen. U kunt dus zowel eigennamen als onderwerpen opgeven. Zo krijgt u bij 

het zoeken met de term “stichting” zowel een archiefbescheiden “akte waarin een legaat groot 

800 gulden aan de parochie wordt nagelaten ter stichting van een jaargetijde t.b.v. Johannes 

Gerardus Franssen”, maar ook “statuten van de stichting ter bevordering van de 

natuurmilieueducatie.” In ons voorbeeld zoeken we een eigenaam, en wel “Luijkx”. Ik 

verzoek dus de database mij alle records (archiefbeschrijvingen in dit geval) te tonen waarin 

het woord “Luijkx” voorkomt. 

 

 
Query waarbij criterium = “Luijkx” 

 

Nadat het is ingevuld, dient er op “Zoek” gedrukt te worden.  

 



 
Resultaatoverzicht van de Query waarbij criterium = “Luijkx” 

 

U krijgt net als in andere databases de resultaten gepresenteerd in een overzicht. De 

resultaten zijn dus alle inventarissen waarin de door u gezochte term in voorkomt.  

Iedere “hit” vermeldt vetgedrukt de naam van het archief of de collectie, met eventuele 

tijdsspanne waarover dat archief/collectie gaat. In de opsomming eronder staat hoeveel 

archiefbescheiden zich bevinden in die inventaris en waar die archiefbescheiden zich 

bevinden. Helaas staat er niet bij hoe vaak de opgegeven term voorkomt in de opgenoemde 

inventaris. 

Het is nu mogelijk om iedere inventaris op die gevonden term te doorzoeken. Hiertoe moet er 

geklikt worden op één van de inventarissen. In ons voorbeeld klikken we op “Criminele 

vonissen” van het Brabants Historisch Informatie Centrum.  

Het nieuwe resultaat wordt middels een pop-up scherm gepresenteerd, waarbij alle 

archiefbescheiden waarin de opgegeven term voorkomt worden opgesomd. Ook dit is 

wederom een overzicht. 

 



 
Overzicht van de hits bij query, criteria = “Luijkx” per inventaris, in dit geval Criminele 

vonnissen van het BHIC. 

 

De resultaten worden nu achter elkaar gepresenteerd op alfabetisch-lexicografische volgorde 

van de individuele beschrijvingen. In principe is ieder resultaat, één inventarisnummer dus 

één archiefbescheiden, in dit voorbeeld zijn het allemaal vonissen van rechterlijke zaken 

tussen 1838 en 1930. 

Vanuit dit overzicht kan geklikt worden op “details” waarbij in het zelfde pop-up scherm de 

aangeklikte omschrijving van het archiefbescheiden wordt getoond, in ons voorbeeld de 

omschrijving van een vonnis in een rechtszaak over bedelarij. 

 

 
Bij deze database is het van zoekscherm naar antwoord dus vier stappen.  

1) Zoekterm opgeven 

2) Overzicht van alle inventarissen die de zoekterm bevatten. 

3) Overzicht van alle archiefbescheiden in één inventaris die de zoekterm bevatten 

4) Detail opsomming van het archiefbescheiden. 

 



 
 

Zoals bovenstaand voorbeeld laat zien, omvat www.archieven.nl niet alleen 

archiefomschrijvingen maar ook fotografische afbeeldingen, die vanuit het beginscherm in de 

zoekopdracht ook worden meegenomen. 

 

Een andere database waarin inventarissen raadpleegbaar zijn is te vinden via 

www.thematis.nl.  

 

 
De homepage van Thematis. 

 

Ook hierin zijn een flink aantal archiefinstellingen betrokken, en sommige archiefinstellingen 

die we bij archieven.nl zagen, hebben hun inventarissen ook  via deze database online staan. 

Voor de eindgebruiker is het bestaan van twee van dergelijke databases eigenlijk niet zo 

prettig. Maar er is een simpele verklaring voor, doordat beide databases primair particuliere 

bedrijven zijn, en dus vooral achter de schermen functioneel anders en uiteraard anders 



geprijs, gebruikt de instelling Thematis en de andere instelling Archieven.nl. Instellingen die 

het geld ervoor over hebben zetten op beide paarden in.  

 

Het principe is vrijwel hetzelfde. Er kan een zoekterm worden 

opgegeven waarmee full-text door alle beschrijvingen gezocht 

word. Er kunnen hier echter meer criteria aangegeven worden.  

1) Kies collecties, het is mogelijk één of meerdere collecties aan 

te geven waarbinnen gezocht moet worden. 

2) Kies regio’s en/of instelling. Geef hierin aan of je alleen in 

collecties van een bepaalde regio danwel instelling wilt zoeken. 

3) Trefwoord: hierin kan een in de beschrijving voorkomende 

term opgegeven worden, 

Naam: Hierin kan een naam opgegeven worden die in 

beschrijvingen en/of akten voorkomt. Dit werkt overigens 

enigszins verwarrend, het opgeven van een naam in het veld 

trefwoord kan ook en levert zelfs exact de zelfde resultaten op.  

Periode: hierin kan periode beperkt worden waarin gezocht gaat 

worden.  

Plaats: Hierin kan een plaats opgegeven worden waarmee de 

opgegeven zoekterm verband houdt.  

Onderwerp: In dit veld kunnen onderwerpen worden opgenomen. 

Exact: dit is een aankruisvakje, indien aangevinkt, zal er gezocht worden exact zoals de 

zoekterm is opgegeven. Indien niet aangevinkt zullen er in de resultaten ook hits tussen zitten 

die ongeveer aan de zoekterm voldoen. In de praktijk blijkt deze functie echter niet te werken. 

In ons voorbeeld vullen we in het veld Trefwoord “Luijkx” in waarna op “OK” geklikt wordt. 

 

 
 

In dit systeem wordt niet vermeld in welke inventaris een vermelding van de opgegeven term 

voorkomt, maar er wordt per deelnemende instelling weergegeven hoevaak die term voorkomt 

in de beschrijvingen. Met die kennis kunt u op één van de instelling klikken waardoor er als 

het ware een menu openklapt direct onder instellingsnaam. 



 
Resultaat “opengeklapt” voor de vermeldingen van “Luijkx” in de beschrijvingen bij het GA 

Rotterdam. 

Het opengeklapte overzicht geeft nu per type bron aan hoe vaak de door ons opgegeven term 

voorkomt binnen de aangeklikte archiefinstelling. Het is nu mogelijk de type bron aan te 

klikken waarmee een opgaaf van beschrijvingen in een nieuwe webpagina worden 

gepresenteerd. 

 

 
 

De  beschrijvingen waaraan de opgegeven term voldoet binnen de aangegeven bron en 

binnen de aangegeven archiefinstelling, chronologisch gepresenteerd. 

 

Indien er nu geklikt wordt “Details” worden in een nieuw pop-up scherm, meestal middels 

een externe link, de feitelijke gegevens gepresenteerd. 

 



 
Het uiteindelijke resultaat van een query waarbij het criteria = “Luijkx”, instelling = GA 

Rotterdam, collectie = Genealogische bronnen, Detailresultaat = “huwelijk, 8 april 1708” 

 

3) Diverse pareltjes, overzichtpagina’s en zoekmethodieken. 
www.dewoonomgeving.nl 

Deze website, een samenwerkingsverband tussen het Kadaster en de Rijksarchiefdienst is een 

vergevorderd digitaliseringsproject van de Kadastrale kaarten van Nederland. Uitgangspunt is 

de eerste opname van het Kadaster in de 19
e
 eeuw. Voor vrijwel geheel Nederland was dit 

1832, Limburg was in die periode Belgisch grondgebied en werd pas in 1839 weer 

Nederlands. Daarom dateert de eerste echte kadastrale opname van Limburg van 1842/43.  

Al deze originele kadastrale tekeningen, waarop kadastrale nummers zijn weergegeven, type 

bebouwingen en type gebruik van gronden en in sommige gevallen ook toponiemen, zijn 

middels een database toegankelijk. In de toekomst zullen ook de zogenaamde OAT’s 

(Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels) gekoppeld worden aan deze kaarten, waardoor 

historisch huizen- en grondonderzoek mogelijk word. Nu is het enkel mogelijk om de kaarten 

in detail weer te geven en deze eventueel te bestellen bij het Kadaster op origineel formaat. 

 
 

Een specifieke kaart is te vinden middels navigatie op de kaart en dan inzoomen op gewenste 

detail. Het is ook mogelijk om linksonder provincie, kadastrale gemeente en de sectie aan te 

geven. Van iedere Kadastrale gemeente is minimaal één Verzamelkaart (VK) opgemaakt, 



deze kaart bevat een lay-out van de individuele secties. Met behulp van de verzamelkaart is 

het dus mogelijk een bepaald gedeelte van de betreffende gemeente te raadplegen.  

Het venster rechtsboven bestaat uit 9 afzonderlijke afbeeldingen en vaak gaat het bij het 

inladen van deze “images” niet goed, er verschijnt dan een rood kruisje op de plekl waar de 

afbeelding had moeten komen. Druk dan op F5 of druk CTRL gelijktijdig in met F5, zovaak 

totdat alle “images” correct zijn ingeladen.  

 

www.ngv.nl 

 
 

De website van het NGV is, alhoewel een gruwel voor het oog, een website waarachter een 

bijzonder collectie van particuliere webpagina’s schuil gaat. Klik op “Homepages” in de 

middelkolom onder “Service” en u krijgt een opgave van allerlei private webpagina’s waarop 

onderzoekers hun eigen genealogieën hebben geplaatst. 

 

 
 

In de linkerkolom ziet u het alfabet, klik op een letter van de familienaam voor een alfabetisch 

overzicht van familienamen beginnend met die letter. Helaas zijn de in de genealogieën 

voorkomende namen niet geïndexeerd en dus niet doorzoekbaar op inhoud. 

 

 

 

 

 

 



 

http://genealogie-limburg.net 

 

 
 

Een ander particulier initiatief is genealogie-limburg, oftewel Genealogie in Limburg, een 

initiatief van Eugene Dubois. Op deze website is evenals onder de website van het VNG een 

keur aan websites te vinden van particulieren die op een of andere manier hun 

onderzoeksresultaten online presenteren. Ook bevat de website een online database van 

bidprentjes in particulier bezit. De zoekmethodiek wijkt niet erg af van de zoekmethodieken 

onder ISIS of Genlias. 

 

 

 

 
 

Geef een naam in de daartoe bestemde velden en druk op “Zoek”, waarop in een 

vervolgscherm de resultaten worden gepresenteerd. Ook hier kan vanuit het overzicht op “D” 

geklikt worden voor eventuele Detailgegevens. Let wel, de hier beschikbare gegevens zijn 

afkomstig van bidprentjes in particuliere handen en kunnen dus niet geverifieerd worden. 

 



 
 

 

www.cbg.nl , Centraal Bureau voor Genealogie. 

 

Kort na de bevrijding werd er te Den Haag een stichting opgericht ter bevordering van de 

Genealogie. Momenteel is de stichting uitgegroeid tot een centrum dat met steun van het Rijk 

en particulieren talrijke verzamelingen verwierf en nog steeds verwerft. Op hun website 

hebben zij een gedeelte van de inventarissen van hun collectie’s online gebracht. Deze zijn te 

raadplegen door middel van het ingeven van een zoekterm onder “Zoeken in Catalogus” De 

werkwijze is vrijwel gelijk aan die op archieven.nl. Overigens krijgt u niet de inhoudelijke 

informatie middels deze zoekmethode, enkel de aanwezigheidsmelding van beschikbare 

informatie.Daarnaast is op de site nog een keur aan achtergrondinfomatie en weblinks te 

vinden. 

 

 
Voorbeeld van achtergrondinformatie op www.cbg.nl, een beknopte handleiding genealogie. 



 

http://geneaknowhow.net/ 

Geneaknowhow.net is een door Hein Vera en Herman de Wit ontwikkeld en onderhouden 

internetplatform. Het doel van beide enthousiastelingen is het bieden van ondersteuning bij 

genealogisch onderzoek in de meeste brede zin van het woord.  

Ten eerste wordt er op de site enorm veel achtergrondinformatie aangeboden onder de kop 

FAQ genealogie BENELUX: 

 

 
 

Hierin zijn verschillende woordenboeken en achtergronden opgenomen die uitleg geven aan 

allerlei termen en aangelegenheden die in archiefstukken kunnen voorkomen. 

 
Onder Genea-lokaal vindt een twee online cursussen, te weten paleografie en middeleeuws 

latijn.  

 

Onder het kopje regelgeving in Nederland wordt een uiteenzetting gegeven welke wetten en 

regels er zoal golden eertijds. Het is een vrij willekeurige verzamelingen aan regionale en 

nationale wetten, verordeningen, plakkaten en het geeft een beeld van de staatsinrichting in 

het anciem regime. 

 

Maar vooral het kopje “Digitale bronnenbewerking in Nederland en België” is een 

interessante verwijzing. Hierin wordt per provincie en per plaats aangegeven welke archieven/ 

bronnen zijn verwerkt tot een database en of deze database online raadpleegbaar is of enkel op 

CD te verkrijgen is. In het geval van de mogelijkheid tot online raadpleging kan er direct 

doorgeklikt worden naar die betreffende database.  

 



 
 

 

http://www.cyndislist.com/  en www.archiefnet.nl  

Vrijwel iedere genealoog kent het verschijnsel, voorouders die zich niet houden aan provincie 

en landsgrenzen. Het probleem met migrerende voorouders over de provinciegrenzen heen is 

in principe “opgelost” met Genlias, een niet instelling gebonden database. Maar wat als 

voorouders zich begeven over de landsgrens heen, of het onderzoek strekt zich uit naar de 

periode voor 1800. In dat geval is het handig te achterhalen welke categoriale instellingen 

zich hebben ontfermd over de informatie waar naar u op zoek bent. Indien het gaat om 

archiefinstellingen in Nederland en België, kunt u het beste terecht op www.archiefnet.nl. 

Hierop vindt u per plaats of per provincie een overzicht van de archief en collectiebeherende 

instellingen aldaar met een link naar de website van die instelling. Het gaat momenteel 

razendsnel met het ontwikkelen van en het plaatsen van indexen en toegangen op internet, en 

het kan zeer de moeite lonen om de individuele website van die instellingen na te pluizen. 

Gaat het om andere landen, heeft u kolonialisten in de familie, fortuinzoekers in de VS of 

betreft het emigranten voor Australië dan kunt u heel goed terecht op www.cyndistlist.com . 

Deze gigantische grote website is een continu groeiende gids met informatie over 

archiefinstellingen wereldwijd, genealogische organisatie alsmede genealogische databases 

en andersoortige historische informatie. Bij het schrijven van deze reader waren er 244.100 

web links waarvan er 237.000 gecatalogiseerd waren in 150 hoofdrubrieken. De index werkt 

zowel alfabetisch als per regio/land. 

 


