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Er is volop aandacht voor geschiedenis op tv. Zo is er het programma “Verborgen Verleden” 

waarin bekende Nederlanders op zoek gaan naar hun familiegeschiedenis. Het lijkt daarbij 

heel eenvoudig om allerlei interessante verhalen over je voorouders te vinden. Veel mensen 

gaan op zoek naar hun eigen wortels, maar hoe ga je dan te werk? 

Als men meer over zijn afkomst wil weten, is het aan te raden te beginnen met: 

 foto’s: deze geven een beeld,  wie staat erop, waar en wanneer is de foto gemaakt, 

 het trouwboekje: dat laat zien op welke datum en plaats het wettelijk en burgerlijk 

huwelijk heeft plaatsgevonden. Ook wordt erin vermeld wie de bruid en de bruidegom 

was, hun beider ouders, de geboorten van hun kinderen en de sterftedata en plaats, 

 Bid- of doodsprentjes: deze geven informatie over de overledene, sterftedatum, plaats 

van geboorte en sterfte, begraven/cremeren, eventuele partner of de ouders, 

 Rouwbrieven: hierin staat de naam van overledene, waar en wanneer hij of zij 

geboren en is overleden, partner en eventuele kinderen,  

 Delingsakten: notariële stuk, aan wie en wat te verdelen is, eventuele waarde van de 

bezittingen en wie wat krijgt (of wat valt iemand ten deel), 

 andere familiepapieren. 

 

Hierna kan men een aanzet maken van een stamboom, deze zoekt de achternaam en begint 

vanaf de oudst bekende mannelijke persoon en zijn afstammelingen in mannelijke rechte en 

zijlijnen. 

Een kwartierstaat, uitgaande van jezelf, je ouders, grootouders, overgrootouders, in de 

breedte, deze bevat vele achternamen. 

Je kunt beginnen met jezelf, dan de ouders, de broers en zussen, ooms en tantes, de 

grootouders en de overige familie. 

De verzamelde familiegegevens kunnen hierbij helpen, maar deze gegevens moeten altijd 

gecontroleerd worden aan de hand van de originele akten. 

Deze gegevens kunnen in een genealogische programma, de bekendste zijn Progen en 

Aldfear verwerkt worden. 

Napoleon voerde rond  

1800 de Burgerlijke Stand in. 

Geboorten, huwelijken en over-

lijden werden vanaf dat moment in 

akten genoteerd.  

Deze werden tot rond 1815 in het 

Frans opgemaakt, daarna in het 

Nederlands. 



Volgens de Nederlandse archiefwet zijn de geboorteakten (ouder dan 100 jaren), de 

huwelijksakten (75 jaren) en de overlijdensakten (50 jaren) openbaar en zonder kosten bij de 

gemeenten (na telefonische afspraak) bij de Burgerlijk Stand in te zien. Voor Limburg zijn 

deze ook bij het RHCL (Regionaal Historisch Centrum Limburg) in Maastricht te vinden. De 

akten zijn ook via Family Search vaak online te vinden. 

Het is belangrijk om alles nauwkeurig vast te leggen, ook waar de akten bewaard worden en 

het aktenummer. 

Bij ”Wie, Was Wie” voor Nederland en “Alle Limburgers” voor Limburg kun je deze 

basisgegevens ook vinden. 

Hier volgen een aantal voorbeelden, afkomstig uit de Burgerlijke Stand van Stevensweert. 

Geboorteaktes. 

In de geboorteaktes staat wie, waar en hoe laat iemand geboren is, wie de ouders en de 

getuigen zijn. 

 

 

 



Huwelijksakten. 

In huwelijksakten vinden we terug waar en wanneer de akte opgemaakt is, gegevens over de 

bruid en bruidegom: hun leeftijd, hun beroep, eventueel wanneer en waar geboren, hun 

ouders, hun beroep, waar en wanneer en bij sterfte van de ouders, eventueel de grootouders 

(waar en wanneer overleden). 

 

 

 

 

Er kunnen huwelijksbijlagen zijn, hierin zijn o.a.: de geboorte- of doopakten van de bruid en 

bruidegom, bewijs dat de bruidegom aan de nationale militie (dienstplicht) heeft voldaan, 

overlijdensakten van de ouders en eventuele de grootouders, de huwelijksafkondiging 

vermeld. 

 

Overlijdensakten. 

In de overlijdensakten staat wie, waar en hoe laat is overleden, zijn leeftijd, de partner, en/of 

ouders en de getuigen. 

 



 

 

Voor 1800 werden de dopen, huwelijken en de overlijden/begraven in het Latijn in de doop-, 

de huwelijk- en de begraafboeken van de Rooms Katholieke parochies genoteerd, sommige 

pastoors schreven veel op en andere waren summier.  

Hier volgen een aantal voorbeelden uit de kerkelijke registers. 

Doopinschrijvingen. 

 

 

 



Hier volgen de transcripties van de vorige doopinschrijvingen. 

In het jaar 1786, juni 16, circa 22.00 uur geboren en de 17de gedoopt Henricus, wettige zoon 

van Lambertus Meeuwissen en Maria Gertrudis Oijen, gehuwd. 

Getuigen: Wilhelmus Witgens en Anna Gertrudis Meeuwissen, beiden van hier.                                                                                                 

                                                                                                          Pastoor De Beche 

In het jaar 1786, juni 21, circa 1.00 uur geboren en gedoopt Maria Catharina, wettige dochter 

van Reineri Smeets, van Aasterberg onder parochie Echt, hier wonende en Francisca Pierlot, 

van hier. Getuigen: Leonardus Pierlo, van hier en Joanna Smeets, wonende te Aasterberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pastoor De Beche 

In de doopinschrijving wordt de dopeling, de ouders, de peter en meter en ook soms wanneer 

geboren vermeld. De Hervormde Kerk van Stevensweert noteerde de gegevens in het 

Nederlands. 

 

In de trouw of huwelijkinschrijving worden de bruid en de bruidegom, soms de plaats van 

herkomst of waar ze gedoopt zijn en de getuigen vermeld. 

Transcriptie van huwelijk op de volgende pagina. 

In het jaar 1786, februari 27, met speciale toestemming van de bisschop van Roermond voor 

de bruidegom zijn gehuwd Rudolphus Jenner, soldaat, vreemdeling van Zwitserland, kanton 

Glarus en Maria Engelen, gedoopt en wonende te Stevensweert.  

Getuigen: Wilhelmus van Boven en Servatuis Linn, soldaat. 

Kind hier gedoopt 17-04-1784 wordt door het huwelijk gelegitimeerd. 

 



 

 

In de overlijdens/begraafinschrijving wordt vermeld: wie, waar en wanneer overleed, de 

leeftijd, de partner of de ouders. 

 

 

 

Transcriptie: 

1781 Dysenterie. 

25 september, overleden en begraven zoon van Mathias Simons, ongeveer 4 jaren. 

2 oktober door dysenterie overleden en begraven Amelia Voormans, geboren te Maasbracht, 

weduwe van Servatius Witjens, 62 jaren, kinderloos. 

 

 



 

Behalve de  basisgegevens zoals doop/geboorte, huwelijk en overlijden/begraven zijn er nog 

andere bronnen, waarin informatie is te vinden. 

Schepenbanken: hierin is informatie genoteerd voor 1800 over koop en verkoop, 

geldleningen en testamenten, niet overal zijn ze bewaard, maar van Stevensweert wel, te 

raadplegen via internet bij rhcl.nl, zoeken, onderzoeken en dan zoeken. Soms zijn ze 

gedigitaliseerd. 

Memorie van Successie: binnen zes maanden na de sterfte van een persoon, werd een akte 

opgemaakt, wie erfde en wat, over deze goederen moest belasting betaald worden, deze zijn 

vanaf 1830 terug te vinden voor Limburg bij RHCL te Maastricht.  

Notariële akten: officiële akten, die gaan over koop, verkoop, deling, lening van geld, 

testament, huwelijksvoorwaarden, op notaris terug te vinden voor Limburg bij RHCL te 

Maastricht. (rhcl.nl, zoeken, onderzoeken en dan zoeken, soms zijn ze gedigitaliseerd.) 

Nationale Militie: sinds Napoleon de dienstplicht invoerde, werd iedere man in de leeftijd 

van rond de 18 jaren opgeroepen voor de militie/dienstplicht. Koning Willem I is er mee 

verder gegaan. Er was een loting en met een laag nummer kon je voor vijf jaren soldaat 

moeten zijn. Er is vaak een beschrijving van de persoon bij, hoe lang hij was, kleur van ogen 

en haar, gezicht, bijzondere kenmerken, terug te vinden in de militieboeken en bij de 

huwelijksbijlagen, voor Limburg bij RHCL te Maastricht. 

Rechtbank of justitie: als iemand veroordeelt is of in de gevangenis heeft gezeten, of andere 

zaken waarbij justitie betrokken was, terug te vinden voor Limburg bij RHCL te Maastricht.. 

Kadaster: per gemeente werd genoteerd wat iemand aan percelen land en/of huis/gebouwen 

had, te vinden voor Limburg bij RHCL te Maastricht, of via internet:  AEZEL.eu. 

Bevolkingsregister: iedere gemeente heeft per straat en huis genoteerd, wie er woonde, 

gezinshoofd, zijn beroep, gezinssamenstelling. Deze zijn niet altijd nauwkeurig, terug te 

vinden bij de gemeente en later vervangen door persoonskaarten. Deze zijn op te vragen tegen 

betaling bij het CBG (Centraal Bureau voor Genealogie) te Den Haag. 

Volkstellingen: er wordt regelmatig voor het gehele land door de overheid informatie 

verzameld, deze gegevens zijn bij de gemeente of online bij Family Search terug te vinden. 

Er zijn genealogische verenigingen zoals de Sectie Genealogie van het LGOG in Limburg, die 

het LTG (Limburgs Genealogisch Tijdschrift) uitgeven.  

Op landelijk gebied heb je NGV (Nederlands Genealogische Vereniging) en hun tijdschrift is 

Gens Nostra.   

 


