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1. Soorten Genealogisch Onderzoek.
Er zijn vele soorten van genealogisch onderzoek, en alhoewel ze allemaal in de volksmond stamboomonderzoek 
genoemd worden is het maken van een stamboom er daar slechts één van. Het onderscheid tussen de verschillende 
vormen van genealogisch onderzoek zijn gebaseerd op welke voorouders in welke verhouding tot elkaar zijn 
gerangschikt.

a) Stamboom of een genealogie. Een stamboom is een opsomming van alle afstammelingen in mannelijke lijn 
van een bepaald echtpaar, ook wel genoemd de stamouders. Dus eventuele dochters worden wel vermeld maar naast 
eventuele huwelijksvermelding en de vermelding van eventuele kinderen worden geen verdere afstammelingen 
vermeld. Voor zonen echter wel, van een zoon wordt echter alleen de doop of geboorte vermeld, eventuele 
additionele gegevens worden bij een volgende generatie vermeld.

b) Kwartierstaat. Een kwartierstaat bevat alle voorouders, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn. Een 
kwartierstaat werkt in tegenstelling van de stamboom van het heden terug het verleden in. 

c) Parenteel. Een parenteel is een opsomming van alle afstammelingen, zowel in mannelijke als vrouwelijke 
lijn, van één bepaald ouderpaar. In feite is een parenteel een kwartierstaat die vanuit het verleden naar de het heden is 
beredeneerd en onderzocht.

d) Stamreeks. Dit is een rechtstreekse afstammingslijn tussen twee personen, meestal via de mannelijke kant.
e) Consanguiniteitstabel. De verwantschapstabel is een beetje vreemde eend in de bijt. Van een bepaald 

ouderpaar worden de voorouders gezocht, dan worden van die voorouders de nazaten in zowel mannelijke als 
vrouwelijke lijn uitgewerkt. Hierdoor komen eventuele verwantschappen aan het licht tussen families van 
verschillende achternamen.

f) Geneagram. Een geneagram is een niet uitgewerkte consanguiniteitstabel. Er wordt door eerst het verleden 
in te werken een bepaalde stamouder gezocht waarvan de nazaten in een directe afstammingslijn worden bepaald. 
Daarmee kan een bepaalde verwantschap tussen twee in dezelfde periode levende personen worden aangetoond.

2. De notatie van de gegevens.
Algemeen. 

Het noteren van de gevonden gegevens is een vaak onderschat punt binnen een (genealogisch) onderzoek. Het komt 
nog vaak voor dat onderzoekers kwijt raken of niet meer wisten wat een bepaald gegeven betekent dan wel van een 
bepaald gegeven niet meer wisten waar dat gegeven gevonden was of in welke context. Het is van groot belang dat 
gegevens volledig en in een vast stramien worden genoteerd.
Een dergelijk vast stramien hoeft u niet zelf uit te dokteren, genealogie wordt al eeuwenlang beoefend en er zijn heel 
goede ordeningssystemen in gebruik. 

- In de eerste plaats de omschrijving van de vaste gegevens, geboorte, doop, huwelijk, overlijden en begraven.
Soms worden hier symbolen voor gebruikt, dit is echter niet raadzaam. Het gebruik van symbolen is vaak 
verwarrend, en in het geval van uitwisseling van gegevens niet bruikbaar. Volledig uitgeschreven of een afkorting 
werkt eigenlijk het best. 

- Noteer een datum altijd op dezelfde wijze, waarbij het Europese model de voorkeur heeft (dd-mm-jjjjj) Noteer 
het jaartal altijd volledig en indien de datumnotatie in het gevonden archiefstuk anders is dan de huidige kalender, 
noteert u dan ook naast de omrekening, ook de in de akte gebruikte datum aanduiding.

- De plaatsnamen zorgt in sommige gevallen ook nog wel eens voor verwarring. Probeer in de resultaten geen 
bewerkte vorm van de plaatsnaam te hanteren, gebruik de naam van de in de akte vermelde naam met eventueel 
tussen haakjes erachter de gemeentenaam waarin de plaatsnaam voorkomt.
(Dus als in een geboorteakte vermeld staat Kunrade, vermeldt dan de geboorteplaats als Kunrade (Voerendaal) of in 
het geval van een vervallen gemeente ten gevolge van herindeling ook de oude gemeentenaam,  Ransdaal wordt dan 
Ransdaal, Klimmen. (Voerendaal)
Overigens is het gemeengoed om alleen de gehuchtnaam te vermelden, dus in bovenstaand voorbeeld is de 
vermelding van Ransdaal in de regel al voldoende.
In het geval van een afwijking in de gevonden schrijfwijze van de plaatsnaam is het raadzaam om ook die 
schrijfwijze op te nemen. Met behulp van de gehuchtenlijst is ieder voorkomend gehucht in Limburg terug te vinden. 

Notatiewijze van stamboom/Genealogie
Een stamboom, de mannelijke afstammelingen van één ouderpaar,  wordt vaak per gezin beschreven. Het is dan ook 
raadzaam om de gegevens van een stamboom op te hakken in zg. gezinsbladen, waarbij ieder generatie op zich een 
Latijns cijfer krijgt toegewezen. Gezinnen behorende tot die generatie, krijgen daarnaast ook een letter toegewezen, 
waarbij de eerste zoon van een generatie de letter a krijgt enzovoort. 
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Het gezin dat de eerste zoon van gezin IIIa sticht krijgt dus automatisch het volgnummer IVa. 
Voor het bijhouden van de gegevens bestaan zeer handige gezinsbladen. 

Voorbeeld van een (deel van een) stamboom.

Notatiewijze van een Kwartierstaat.
Alle voorouders in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn vanuit een persoon, de probant, geredeneerd.
Het noteren van een kwartierstaat gaat op een wijze die afgeleid is van de zogenaamde probant. De probant is het 
gekozen persoon dat het uitgangspunt is van de stamboom, meestal de genealoog zelf.
De probant is altijd nr. 1. diens vader altijd nr 2 en de moeder altijd nr 3. De vader van de vader, de opa van probant 
aan vaderszijde is dan nr, diens vrouw nr 5, etc etc. De vader van een in de kwartierstaat voorkomend persoon is dus 
altijd de verdubbeling van dat getal !

Voorbeeld van een kwartierstaat.
3. De Burgerlijke Stand.

a. Algemeen.
De Burgerlijke Stand werd in Limburg in het departement van de Nedermaas ingevoerd in 1796, voor het 
departement van de Roer, waar Sittard onder viel,  is de Burgerlijke Stand gefaseerd ingevoerd tussen 1798 en 1802. 
De rest van Nederland volgde overigens pas in 1811.Kerkregisters werden in beslag genomen door de gemeentebe-
sturen om daarmee een grondslag te geven voor de Burgerlijke Stand. In de beginjaren van de Burgerlijke Stand ging 
er nogal wat fout. Aan de ene kant kwam dat door de onervarenheid van de vele ambtenaren met een dergelijke 
administratie. Zo waren ambtenaren verplicht om de akten dubbel op te maken in twee separate registers. Maar het is 
van een aantal gemeenten bekend waarin de akten in die dubbelen qua inhoud niet overeenkomen, de ambtenaar 
schreef dan in het ene register huwelijk a in en huwelijk b in het andere register. Ook kwam het voor dat er zelfs 
helemaal geen dubbele zijn gemaakt.
Een tweede oorzaak van fouten in de beginjaren is de ambtelijke taal die verplicht was gesteld op het Frans. . De 
franstalige ambtenaar van de burgerlijke stand moest op het gehoor een Nederlandse achternaam noteren. O.a 
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hierdoor komen in Limburg Frans aandoende achternamen voor die in wezen een verschrijving zijn van vormen 
stammende van voor deze periode. (Voorbeeld Zegers werd Zeguers)
Ook komen er vertalingen voor. Zelden zijn die van toepassing op achternamen. (Enige voorbeeld wat ik ken is de 
achternaam Heiligers die in deze periode werd vertaald in Toussaint en die tot vandaag nog gebruikt wordt ) De 
vertaling van voornamen komt echter veelvuldig voor. Zoekt u dus een huwelijksakte van een zekere Wilhelmus 
Henricus  gehuwd met Joanna Maria in de periode 1796 – 1820 kijkt u dan vooral naar Guillaume Henri in de echt 
verbonden met Jeanne Marie.
Een derde oorzaak van fouten ligt in de onbekendheid of onwetendheid rond de werking of bestaan van de 
Burgerlijke Stand bij de inwoners, veel aangifte van geboorten en overlijdens ontbreken in de beginjaren. Daar 
kwamen betrokkenen dan vaak achter op het moment dat ze in het huwelijk wilde treden en men een uittreksel uit de 
geboorteregister moest overleggen. 
Ook kwam het wel voor dat een geboorte dubbel werd aangegeven. Een bekend voorbeeld is Maria Sibilla Verheiden 
geboren 7 oktober 1806, op diezelfde dag werd zij ook gedoopt. Op 8 oktober werd zij door haar vader aangegeven 
in Thorn, en op 9 oktober ook te Ittervoort. De parochie van Ittervoort lag op de grond van beide gemeenten, wellicht 
meende de vader dat er dus dubbel aangifte gedaan moest worden.

Het grootste misverstand over de Burgerlijke Stand dat er bestaat is dat dit uitvoering ervan een taak is van de 
gemeente. De burgerlijke stand is een taak die eigenlijk ligt bij het Ministerie van Justitie, de Ambtenaar van de 
burgerlijke stand is voor dat gedeelte ook eigenlijk een ambtenaar in dienst van dat Ministerie. Dit is hiermee tevens 
de verklaring dat van alle registers waarvan een dubbel exemplaar wordt opgemaakt  (De geboorte, overlijdens en de 
huwelijksregisters alsmede de tienjarige tafels) één exemplaar wordt bewaard in de gemeentelijke standplaats en één 
register dient te worden overgedragen aan de arrondissementsrechtbank. Na een bepaalde periode worden deze 
registers dan overgedragen aan het Rijksarchief. Een aantal akten wordt slechts in enkelvoud opgemaakt, dit zijn de 
huwelijksbijlagen en de registers van huwelijks aan en –afkondigingen. Deze worden enkel in het Rijksarchief 
bewaard, doch is er momenteel een tendens waarbij streek en stadsarchieven steeds vaker de huwelijksbijlagen 
opvragen en in beheer gaan nemen.

b. Openbaarheid
Alle archieven die officieel zijn overgedragen aan een archiefbewaarplaats, het stads/ of gemeentearchief, zijn per 
direct openbaar. Echter sommige archieven mogen uitgesloten worden van openbaarheid.
Dat noemen we een openbaarheidsbeperking. Het beperken van de openbaarheid is aan regels gebonden. 
Voor een aantal archieven is openbaarheidsbeperking vastgelegd in een aantal ministeriele regelingen.
Zo stelt de ministeriele regeling van 7 augustus 1996 dat notariele bescheiden een openbaarheidsbeperking kennen 
van 95 jaar. Register van de burgerlijke stand zijn ook onderhevig aan openbaarheidsbeperkingen. Officieel zijn 
geboorteakten na 100 jaar, huwelijksakten na 75 jaar en overlijdensakten na 50 jaar openbaar.
Dit geldt natuurlijk ook voor daaraan gerelateerde archiefstukken zoals de huwelijksbijlagen. 
Noot, dit is natuurlijk weer niet van toepassing op door het stadsarchief vergaarde collecties zoals bidprentjes.

c. Opbouw van de akte’s .
De ruggegraat van de Burgerlijke Stand wordt gevormd door de Geboorteakten, de Huwelijksakten en de 
Overlijdensakten. Tussen het begin van de invoering van de burgerlijke stand en 1840 werden, grofweg gezegd, alle 
akten in één jaarlijks register doorlopend opgetekend. Deze registers noemen we de verzamelregisters. Vaak zijn de 
formuleringen van de hierin voorkomende akten nog niet helemaal volgens een vast stramien en bevatten de akten 
nogal eens klaarblijkelijke fouten. (Dateringen die duiden op een datum zoals 29 februari 1803 of leeftijden die niet 
corresponderen met gegeven geboortedata).

Geboorte. 
Een geboorteakte kent vanaf ongeveer 1840 een vaste formulering die gedurende een eeuw nauwelijks meer is 
veranderd. De indeling is als volgt;  datumvermelding, ambtenaarvermelding, vermelding vader, geboortedatum 
vermelding, vermelding moeder, vermelding kind, vermelding getuige(n) en ondertekening.
In het geval van een onwettig kind ziet de aangifte er natuurlijk iets anders uit. De aangifte wordt dan vaak gedaan 
door een lid van de naaste familie of door de vroedvrouw, terwijl bij de voornamen van het kind nu vaak expliciet de 
achternaam van het kind wordt vermeld. Meestal is dit de achternaam van de moeder.
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Voorbeeld van een geboorteakte: Schinveld 21 maart 1839. 

Indien de biologische vader later in het huwelijk treedt met de moeder, wordt daarmee vaak het kind gewettigd, zoals 
dat heet. Dat wordt in de huwelijksakte vermeldt maar wordt ook vaak als kanttekening in de marge bij de 
geboorteakte van het gewettigde kind bijgeschreven.

Huwelijk.
Voor de genealoog vormen de huwelijksakten de spil van de Burgerlijke Stand en de ruggengraat van ieder 
beginnend genealogisch onderzoek. Dit komt doordat in de huwelijksakte gegevens van 2 generaties bij elkaar 
komen en de vertakking in een stamboom duidelijk wordt.
In een huwelijksakten staan altijd 6 personen vermeldt. Bruid, Bruidegom en de ouders van hun beiden. Van al die 
personen wordt in de meeste gevallen in de akte vrij gedetailleerde informatie opgenomen.
De formulering van een huwelijksakte is meestal als volgt. Vermelding van de datum, ambtenaarvermelding, 
vermelding van de bruidegom, naam, achternaam, leeftijd, geboorteplaats, geboortedatum en beroep, vermelding 
voornaam, familienaam, beroep van de beide ouders, indien overleden is dat ook vermeld, vermelding van de bruid, 
naam, achternaam, leeftijd, geboorteplaats, geboortedatum en beroep, voornaam, familienaam, beroep van de beide 
ouders, indien overleden is dat ook vermeld, vermelding van de af en aankondigingen, de inhoud van de 
huwelijjksbijlagen, vermelding van de getuigen, meestal 4.
Een eventueel scheiding wordt veelal in de marge van het origineel gesloten huwelijk bijgeschreven.
Verder dient u rekening te houden met het feit dat huwelijken gesloten tussen 22 september 1798 en 26 juli 1800 
(Grofweg jaar 7 en 8 van de franse kalender) in de kantonale hoofdplaatsen werden gesloten. De kantonale 
hoofdplaatsen voor Oostelijke Zuid Limburg zijn Heerlen, Oirsbeek, Valkenburg en Herzogenrath.

Overlijdens.
Ook de overlijdensakten kennen ongeveer vanaf 1840 een redelijke standaard formulering. In volgorde 
onderscheiden we datumvermelding van de akte, vermelding naam ambtenaar, naam comparant, relatievermelding 
met overledene, 2e comparant, relatie met overledene, datum overlijden, naam overledene, leeftijd, geboorteplaats en 
woonplaats en eventuele relatievermelding indien deze niet blijkt ook een band met een der comparanten, 
ondertekening. Let wel er kunnen tussen gemeenten onderling kleine verschillen, maar die beperken zich dan vaak 
tot de volgorde van deze eerdergenoemde elementen. Houdt er rekening mee dat de gegevens in de overlijdensakten 
in de beginjaren van de burgerlijke stand bijzonder onnauwkeurig (kunnen) zijn.

10 jarige tafels. 
In 1802 kwam de eerste grote wijziging in de wet op de Burgerlijke Stand. Hierin werd verplicht gesteld dat eens in 
de 10 jaar een cumulatieve tafel moest worden gemaakt. Hierin zouden dan over die periode, wederom per aktesoort 
uitgesplitst alfabetisch geordend alle akten moeten komen te staan. Dit noemen wij de 10 jarige tafels.
Echter de uitvoering van dat artikel uit die wet heeft de aanleiding gegeven tot verschillende interpretaties.  Zo zien 
we wel dat sommige ambtenaren, weliswaar alle tafels over 10 jaar soort bij soort hebben gerangschikt , maar ze niet 
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door elkaar hebben verwerkt. Andere problemen zitten hem in de toepassing van de alfabetisering. Een voorbeeld 
van een verkeerde, maar gebruikte toepassing van alfabetisering is het bij elkaar plaatsen van alle personen van één 
en dezelfde familienaam, maar ze dan onderling chronologisch (naar datum) te rangschikken.
Het is dus even zaak om goed te kijken naar de toegepaste ordening van de 10 jarige tafel die u wilt gebruiken zodat 
u geen familienamen of voornamen overslaat.
Waar u eveneens rekening mee moet houden dat de vermelde data in de tafels, zowel de eenjarige als de 10jarige 
tafels, de datum van de akte vermelden, niet die van geboorte of overlijden !
De 10 jarige tafel is de primaire ingang op de burgerlijke stand. Het zoeken naar een geboorte/huwelijk /overlijden 
gebeurt met behulp van deze bron.

Huwelijksbijlagen. 
Bij het sluiten van een huwelijk moesten bruid en bruidegom een aantal uittreksels overleggen. Hiertoe behoorde 
standaard de uittreksels uit het geboorteregister. Indien men dit niet kon overleggen, en dit gebeurde nogal bij de 
huwelijkskandidaten die geboren zijn tussen 1798 en 1805, moesten zij een akte van indemniteit of notoriëteit 
overleggen. Dit was een akte waarin door getuigen een verklaring werd afgelegd omtrent de identiteit van betrokken 
persoon. Waar overigens ook rekening mee gehouden moet worden dat vermeldingen van geboorte van voor de 
invoering van de burgerlijke stand meestal doopdata zijn, die niet perse gelijk hoeven te zijn aan de geboortedatum. 
Andere akten die we kunnen tegenkomen tussen de huwelijksbijlagen zijn eventuele extracten van akten van 
overlijdens van ouders, eerdere echtgenoten, akte van echtscheiding. Indien er een huwelijksbeletsel zou zijn, dan zal 
een afschrift van een dispensatie aanwezig moeten zijn. (Een voorbeeld van een huwelijksbeletsel kunnen zijn 
familiare verwantschappen tot een zekere graad, broer – zus, neef – nicht, etc. Een ander veelvoorkomend 
huwelijksbeletsel waarvoor vaak dispensatie werd gegeven is een tweede huwelijk met een zus of broer van de 
overleden echtgenoot/echtgenote.) Een ander veel voorkomende huwelijksbijlage is het bewijs van de vervulling van 
militaire verplichtingen, dan wel uitloting of vrijstelling daarvan van de bruidegom.

Akten van Aankondiging, Afkondiging en Toestemming.
Voordat een huwelijk gesloten werd moest een huwelijk aangekondigd worden in de gemeente waar het huwelijk 
werd gesloten en afgekondigd worden in de gemeenten waar bruid en bruidegom woonachtig waren maar waar het 
huwelijk niet plaatsvond. Deze aankondigingen (De afkondigingen zijn afgeschat sinds 1934) vinden heden nog 
steeds plaats. Het register waar de af- en aankondigingen in werden afgeschreven wordt slechts enkel opgemaakt en 
wordt bewaard op het Rijksarchief. Dit zelfde geldt voor de registers van huwelijkstoestemming. Huwelijkskandida-
ten jonger dan 30 jaar moesten toestemming hebben van beide ouders om te huwen. Meestal werd deze toestemming 
mondeling gegeven door aanwezigheid van beide ouder bij het huwelijk zelf. Indien de ouders echter niet aanwezig 
waren konden zijn toestemming verlenen door dit in het register van huwelijkstoestemming op te nemen. 

d. Methodiek van het onderzoek
De basiswerking van genealogisch onderzoek is in principe als volgt. De ene akte bevat gegevens waarmee een 
volgende akte kan worden gevonden die weer gegevens bevat voor de volgende akte enzovoort. 
De huwelijksakte bevat in één akte, nauwkeurig, door de plicht van het overleggen van de huwelijksbijlagen, 
informatie van 2 generaties !. Door het zoeken van een huwelijksakte vinden we dus de ouders van de huwelijkskan-
didaten, met behulp van de 10-jarige tafels zoeken we het huwelijk van de ouders waarvan de ouders op hun beurt 
weer vermeld staan in die gevonden huwelijksakte etc etc.
Het vinden van de huwelijken gaat in eerste instantie met behulp van de 10 jarige, waarbij tav de keuze van het 10 
jaren blok een mogelijkheden-eliminatie gebruikt moet worden.

Voorbeeld van eliminatie: 
Johannes Maria Willems oud 31 jaar gehuwd met Antoinetta Cornelia Janssen oud 21 jaar op 7 september 1876.
Ouders Bruidegom: Johannes Gerardus Willems,  x Elizabeth Maria Derks, gestorven 17-12-1841
Ouders Bruid : Henricus Janssen x Maria Cornelia Lemaire.

Om nu het huwelijk van de ouders van de bruidegom te vinden kan een schatting gemaakt worden op basis van de 
gegeven leeftijd van de bruidegom. 
De bruidegom is 34 jaar, aangenomen dat het een wettig kind is is het huwelijk dus gesloten voor of rond 1842. Er 
zou dus een aanvang gemaakt kunnen worden met de 10-jarige tafel over de periode, 1842 – 1851. Echter nadere 
bestudering van de huwelijksakte leert dat de moeder is gestorven in 1841. Hoogstwaarschijnlijk is de gegeven 
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leeftijd van de bruidegom fout en is het beter om te zoeken naar het huwelijk van diens ouders in het 10 jaren blok 
1832 – 1841. Het eventueel nakijken van de huwelijksbijlagen kan trouwens vaak uitsluitsel geven over waar een 
dergelijk fout precies zit, misschien is de opgegeven overlijdensdatum van de moeder wel foutief.

Deze wijze van onderzoek is enkel geschikt als het onderzoek vanaf het heden terug de tijd in werkt, dus voor een 
kwartierstaat zeer geschikt. Voor het maken van een stamboom en Genealogie werkt het onderzoek iets anders. 
Omdat hierbij de gezinnen moeten worden samengesteld moeten bij gebruik van de Burgerlijke Stand over een 
bepaalde periode de 10 jarige tafels doorgespit worden op voorkomens van geboorte, waarbij eventuele verhuizing 
van het desbetreffende gezin altijd een probleem vormt. 
Overigens kunnen samenstellers van gezinnen zich vaak wenden tot het gebruik van het bevolkingsregister.

4. De Franse Kalender.

De Fransen die het huidige Limburg hadden ingelijfd bij hun republiek, hebben getracht, revolutionair als zij waren 
ook de christelijke kalender af te schaffen. Tussen 22 september 1792 en 1 januari 1806 is deze van kracht geweest. 
Dat betekent dat wij in de akten van de burgerlijke stand deze datum vorm dan ook kunnen tegenkomen. 
Er werd een systeem bedacht waarin 12 maanden van 30 dagen werden ingesteld, er bleven dan per jaar 5 dagen 
over, de zogenaamde jours complementaire. Een week telde 10 dagen, waarbij de dagennamen vervielen en 
gewoonweg werden genummerd. (Primidie, Duodi, Tridi, Qaudri etc.)
Het jaar begon op 22, 23 of 24 september en werd vanaf 1792 genummerd. Op 22 september 1793 begin dus het jaar 
2 oftwel An 2.

De maandnamen zijn verzonnen door de dichter Fabre d’Eglantine.
Herfst  Vendemaire – September/ Oktober

Brumaire – Oktober / November
Frimaire – November / December

WinterNivose  - December / Januari
Pluviose – Januari / Februari
Ventose – Februari / Maart

Lente Germinal  Maart / April
Floreal – April / Mei
Prairial – Mei / Juni

ZomerMessidor – Juni / Juli
Thermidor - Juli / Augustus
Fructidor – Augustus / September.

Op alle studiezalen zijn handleidingen beschikbaar waarbij de datum makkelijk omgerekend kan worden. 

5. Kerkregisters
a. Klappers.

Op de administratie bijgehouden door de verschillende parochies zijn in de loop der jaren door goedbedoelende 
amateurs vaak verschillende indexen gemaakt. Deze indexen, in de wandelgangen vaak klappers genoemd, zijn een 
veelgebruikte ingang op de zogenaamde DTB registers. Echter, er kleven een aantal bezwaren aan het gebruik van 
klappers. Het eerste grote nadeel is het vrij hoge foutgehalte. Veel van de registers der DTB stellen de samenstellers 
voor lastige, soms heel lastige paleografische problemen. Daarnaast is het ook nog eens heel vaak in het latijn 
geschreven. Ten tweede kan één achternaam op verschillende manieren in het registers voorkomen, ook al is het 
dezelfde familie of persoon. Dat komt omdat de pastoor de naam op het gehoor in de registers inschreef. Zo kon het 
voorkomen dat één en dezelfde persoon bij zijn doop, huwelijk en overlijden op drie verschillende manieren werd 
ingeschreven. Door het vluchtig doornemen van een klapper kunnen onderzoekers al snel tot de conclusie komen dat 
een gezochte doop/huwelijk/overlijden niet voorkomt. Dit wordt dan gebaseerd op het niet voorkomen van de 
familienaam op een bepaalde schrijfwijze. Echter de schrijfwijze van familienamen en voornamen was, nog veel 
meer dan in de 19e eeuw, verre van uniform. Zo is bijvoorbeeld de letter C of K als beginletter volledig inwisselbaar 
ten opzichte van elkaar. Een gezochte familienaam is dus snel over het hoofd gezien. Gebruik de klappers alleen om 
een bepaald gegeven snel te vinden. Verifieer altijd de deze gegevens aan de hand van de inschrijving in het register 
en neem niet aan dat er niets is als u niets in de index hebt gevonden. 
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De beste methode om te zoeken in deze periode is door daadwerkelijk het akteboek der DTB in handen te nemen en 
een voor uw van belang zijnde periode in zijn geheel door te nemen !

b. Registers, algemeen.
Waar u vanuit moet gaan bij het gebruik van de registers van Doop, Trouw en Begraafboeken (Verder te noemen 
DTB) is dat administratie bij de opzet ervan met een heel ander doel voor ogen is opgezet .
Volgens kerkelijk recht zijn er een groot aantal huwelijksbeletselen, redenen waarom een kerkelijk huwelijk geen 
doorgang mocht vinden. Een voorbeeld daarvan is de zogenaamde huwelijksbelofte, of bloedverwantschap. Om nu 
deze clandestiene huwelijken tegen te gaan werd in 1215 ten tijde van het vierde Lateraanse Concilie de zogenaamde 
drie roepen ingevoerd. 

Concilie van Trente, 1543 - 1565

In 1563 werd daar vanuit het concilie van Trente een maatregel aan toegevoegd. Het bjjhouden van doop en 
trouwregisters om zodoende clandestiene huwelijken als zodanig te herkennen en ze dus te kunnen beletten. Op de 
Huwelijksbeletselen komen we straks nog even op terug.
Het bijhouden van de begraafboeken had daarnaast een meer financiële grondslag. In veel gevallen beginnen de 
begraafboeken ook pas op een latere datum dan de voorgeschreven doop en huwelijksregisters.
Overigens moet u er rekening mee houden dat alle registers in het Latijn zijn opgemaakt.

c. Doopregisters.
De doopinschrijvingen bevatten vrijwel altijd de volgende elementen.Naam en geslacht van de zuigeling, naam van 
de vader en meestal de naam van de moeder, alhoewel de achternaam van de moeder nogal eens niet vermeld wordt. 
Daarnaast werden de namen van de getuigen in de akte vermeldt. Bij het interpreteren van de gegevens uit een 
doopakte moeten een aantal zaken in acht genomen worden.
Ten eerste de doopdatum. Zuigelingen werden doorgaans zo snel mogelijk gedoopt, dit in verband met de hoge kans 
die kinderen liepen om te overlijden en voordat ze gedoopt werden. 
En overleden zonder gedoopt te zijn betekende dat het kindje niet begraven kon worden op gewijde grond. Daardoor 
is in veel gevallen de doopdatum gelijk aan de geboortedatum., doch dit niet altijd het geval !
Ten tweede heeft u aan een enkel doopinschrijving vrij weinin, een doop moet vaak gezien in zijn context, en die 
context komt vaak pas aan het licht als alle dopen van het hele gezin in kaart zijn gebracht. Hierover verderop meer.

d. Trouwregisters.
Een huwelijksinschrijving uit deze periode is summier. Het bevat de namen van bruid en bruidegom en een eventueel 
verleende dispensatie. Een huwelijk moest altijd ten overstaan van 2 getuigen gesloten worden. In akte moeten de 
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namen van deze getuigen dus ook altijd vermeld worden. In sommige gevallen wordt de herkomst van bruid en of 
bruidegom vermeldt, maar dit werd niet voorgeschreven door het Concilie, dus komt meer niet dan wel voor.

e. Begraafregisters.
Het overlijdensregister werd niet door het concilie van Trente voorgeschreven en vaak beginnen de registers dan ook 
later dan de registers van doop en trouw. Het is bij veel parochies ook eerder een kasboek dan het bijhouden wie er 
overleden is binnen de parochie. Achter de inschrijving staat dan vermeld “solvit” ; heeft betaald.
In de inschrijving staat vaak alleen vermeld de naam van de overledene, met heel soms de naam van de echtgenote, 
leeftijd en/of woonplaats. De geboorteplaats is vrijwel nooit vermeld. Verder dient u er rekening mee te houden dat 
criminelen niet opgenomen zullen zijn in de overlijdensregisters. 

f. Methodiek van het onderzoek. 
Door het summiere karakter van de gegevens gevonden in de DTB registers is het van groot belang dat er wordt 
gewerkt met zogenaamde gezinssamenstelling. Verzamel alle doopdata van alle kinderen in één gezin. Daarna 
moeten alle doopgetuigen in verband worden gebracht met alle kinderen uit het gezin. Er moet namelijk één of 
andere band zijn tussen de doopgetuigen en de dopeling, meestal een familieband. Pas als deze familieband is 
aangetoond is bewezen dat de dopeling daadwerkelijk tot het gezin behoort. Is er geen verklaring voor een voornaam 
aan te geven dan mag gevoeglijk worden aangenomen dat de gevonden doop niet tot het gezin behoort.
Bij het bewijzen van de van deze familiebanden zal vooral de karakteristieke naamgeving een uitkomst bieden. 
Naamgeving ging via een vrij vast stramien waarbij de eerste zoon werd vernoemd naar de vader van de vader, de 
tweede zoon werd de vader van de moeder, de eerste dochter werd vernoemd naar de moeder van de moeder enz. 
Indien deze personen (Opa en Oma) nog in leven waren traden zij ook meestal op als Peter en Meter bij de doop.

Systeem van Naamgeving in figuratief schema. 
Een postuum geboren zoon wordt vernoemd naar zijn overleden vader, een zoon/dochter uit een tweede huwelijk 
wordt vernoemd naar de overleden echtgenoot/echtgenote.
Dit geeft tevens aan waarom het zo belangrijk is om hele gezinnen uit te werken. Het was namelijk gebruikelijk de 
naam van jong gestorven kinderen door te geven aan het eerstvolgende kind.
Pas na 1700 begint het gebruik van dubbele namen breed in de Limburgse bevolking binnen te dringen. Echter er 
kunnen meestal aan de tweede naam geen genealogische interpretaties ontleend worden.

g. Huwelijksbeletselen.
Huwelijksbeletselen, hoewel vervelend voor de huwbaren destijds, kunnen een schat aan informatie opleveren voor 
de genealoog van vandaag.Er bestonden vanuit het kerkelijk recht verschillende vormen van huwelijksbeletsel.
We onderscheiden het concubinaat (samenwonen voor het huwelijk), leeftijd (jongens 16 en meisjes 14 jaar), 
geestelijkheid, verwantschap en misdaad. Voor de genealoog zijn de beletselen in verwantschap het meest 
interessant. We kennen het geestelijk verwantschap, het bloedverwantschap en de aanverwantschap.



Het geestelijke verwantschap was een beletsel voortkomend uit de relatie tussen dopeling en Peter of Meter.  Daarom 
moesten de doopgetuigen vermeld worden in de doopregisters.

Het beletsel b
geen dispensa
verleend wor
Voor derde e
Als laatste be
en tussen de v
Het voorkom
geven voor h
bisschop zijn
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Graden in verwantschap.

loedverwantschap was huwen binnen de familie. De eerste graad (broer – zus, ouders – kinderen  kan 
tie verleend worden) Voor de tweede graad van verwantschap (Neef en nicht) kan alleen dispensatie 
den door de Paus.
n vierde graad, wat vrij vaak voorkwam, werd dispensatie verleend door het bisdom. 
stond de aanverwantschap, dit was verwantschap tussen de man en de bloedverwanten van zijn vrouw 
rouw en de bloedverwanten van haar man. 
en van een vermelding van “dispensatio” in een huwelijksinschrijving kan dus een schat aan informatie 
et genealogisch onderzoek. De verzoeken om dispensatie voor derde en vierde graad ingediend bij de 
 nog grotendeels bewaard gebleven. Deze worden bewaard in het Rijksarchief te Maastricht.
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6. Enkele tips.

1. Kijk de literatuur na of wijs de onderzoeker op het bestaan daarvan.
Er zijn bij de verschillende bibliotheken van de archiefdiensten een groot aantal aan genealogische werken te vinden. 
Vaak zijn dit door amateur genealogen op schrift gestelde stambomen en kwartierstaten. Naast deze collecties zijn er 
natuurlijk ook nog de verschillende genealogische tijdschriften waarin vaak stambomen en genealogieën zijn 
uitgewerkt.

2. Maak je eigen wat andere archiefdiensten zoal in huis hebben. 
Problemen die zich voordoen bij genealogisch onderzoek zijn meestal niet gebonden aan gemeente, provincie of 
landsgrenzen. Maar ook het materiaal kan per archiefinstelling sterk verschillen. Ga dus eens op bezoek bij 
verschillende archiefinstellingen.

3. Maak gebruik van de vele geautomatiseerde producten op genealogisch gebied.
De laatste jaren verschijnen er steeds meer computerapplicaties voor genealogen. Genealogische databanken zoals 
ISIS en Genlias, databanken met alle plaatsen en gehuchten van Nederland, rekenprogramma’s om data uit de Franse 
Kalender om te rekenen. Vooral via internet is er enorm veel te vinden.

4. Gebruik naast de archieven ook de collecties.
Naast allerlei gegevens die zijn te vinden in archiefstukken zijn er een vaak een heleboel collecties aanwezig in de 
studiezalen van archiefinstellingen. Maak hier in een onderzoek ook gebruik van. Als u bijvoorbeeld een overlijden 
niet kan vinden, schroom dan niet om de collectie bidprentjes te raadplegen. Het mooie van deze collecties is dat ze 
niet gebonden zijn aan de openbaarheidsbeperking en ze bevatten dus vaak veel jongere gegevens.

5. Zoek contact met andere genealogen.
Genealogen zijn naast zelf onderzoekers ook vaak een bron van informatie voor andere genealogen. Treed met eze in 
contact op zowel de studiezaal en de verschillende website forums. 
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