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1 Inleiding

…Zij was een goede
moeder, waardig om in de
gedachtenis harer kinderen
en nabestaanden te leven…

1.1 Wat is genealogie?

Genealogie is niet alleen ‘de wetenschap van het onderzoek
naar op afstamming berustende betrekkingen tussen personen’
maar betekent ook ‘stamboom’ zelf. Het woord is afgeleid van
het Griekse genos, wat geslacht betekent. Een genealoog pro-
beert de verschillende generaties van een bepaalde familie in
kaart te brengen, en liefst zover mogelijk terug in de tijd. Vooral
dat laatste maakt het extra spannend. Daarbij komen direct
enkele vragen naar voren. Wie waren mijn voorouders? Wat
deden zij? Waar leefden zij? De antwoorden op deze vragen wor-
den verkregen uit genealogisch onderzoek. Genealogisch onder-
zoek kan op verschillende manieren worden opgezet: 
a) onderzoek naar de voorouders in mannelijke lijn levert een

stamreeks op. De oudst gevonden voorvader wordt hierbij
de stamvader genoemd. 

b) onderzoek naar alle voorouders – zowel in de mannelijke
lijn als in de vrouwelijke lijn, dus de twee ouders, de vier
grootouders, de acht overgrootouders enz. – levert een
kwartierstaat op. 

c) onderzoek naar alle nakomelingen van een stamvader die
dezelfde achternaam hebben levert een stamboom of
genealogie op.

d) dit laatste onderzoek is uit te breiden tot alle nakomelingen,
ook via de vrouwelijke lijn. Dit levert een parenteel op.

1.2 Waarom genealogie?

De vraag ‘wie ben ik’ komt vroeg of laat bij ieder mens op. Een
van de manieren om die vraag te beantwoorden is na te gaan uit
wie we voortspruiten: wie waren mijn ouders en grootouders,
wat voor soort mensen waren dat en wat is de achtergrond en de
geschiedenis van onze familie?
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Er kunnen ook meer concrete redenen zijn om genealogisch
onderzoek te doen: misschien heeft u mensen ontmoet met
dezelfde naam en wilt u weten of ze aan u verwant zijn. Mis-
schien is er een familiewapen of een voorouderlijk ‘stamslot’
ontdekt en wilt u zich er van vergewissen of dat wapen of huis
inderdaad met uw familie verbonden zijn. Of nog tastbaarder:
er is een erfenis boven water gekomen en u wilt aantonen dat u
rechthebbende bent. Tenslotte kan genealogisch onderzoek
nodig zijn om vast te stellen of iemand drager is van een erfelij-
ke ziekte.

Vaak is het zo dat de nieuwsgierigheid, eenmaal gewekt, niet
meer te stuiten is. Vele genealogische onderzoekers gaan verder
en proberen een korte biografie van bepaalde voorouders te
schrijven. Ook is het mogelijk om een complete familiegeschie-
denis samen te stellen. Wanneer een familie generaties lang in
dezelfde plaats heeft gewoond, kan zo’n familiegeschiedenis
zelfs in het kader gezet worden van de geschiedenis van stad of
dorp. Een goed opgezet genealogisch onderzoek biedt meer dan
alleen namen en data van voorouders: het geeft ook een beeld
van hun leef– en werkomstandigheden.

Wanneer u denkt dat uw voorouders een wapen hebben
gevoerd, is het natuurlijk aardig om de oorsprong en de beteke-
nis van dit wapen na te gaan. Maar wees voorzichtig: de wapen-
kunde of heraldiek is een terrein vol voetangels en klemmen.
Het gebeurt nog te vaak dat een stamboom ten onrechte wordt
aangekleed met een wapen, bijvoorbeeld dat van een familie
met dezelfde naam!

Is eenmaal een adres van een voorouder bekend, dan kunt u
uitzoeken of het betreffende huis nog bestaat. Soms zijn er
bouwtekeningen te vinden of is er een oude afbeelding van zo’n
huis beschikbaar. Een ander deel van de Trajecten door Utrecht
is gewijd aan het onderzoek naar huizen en hun bewoners.

1.3 Hoe zit deze gids in elkaar?

In deze gids wordt aangegeven hoe een genealogisch onderzoek
aangepakt kan worden. In hoofdstuk 2 krijgt u tips en waarschu-
wingen, die u verder kunnen helpen bij uw onderzoek en vergis-
singen helpen voorkomen. In hoofdstuk 3 wordt een start
gemaakt met het onderzoek naar uw voorouders. In hoofdstuk 4
onderzoeken we de periode na 1811 met de meest gebruikte
(archief)bronnen. In hoofdstuk 5 komt de periode daarvóór aan
de beurt. In hoofdstuk 6 bespreken we een aantal meer aanvul-
lende bronnen die u raadpleegt als u de belangrijkste informa-
tiebronnen heeft onderzocht. Telkens wordt aangegeven waar u
de betreffende archiefstukken kunt vinden.

Bij de bronbespreking gaan we vooral in op de specifiek
Utrechtse omstandigheden. Er worden zo nu en dan voorbeel-
den van het besprokene gegeven en wel aan de hand van de
Utrechtse familie (Van) Bunschoten. Ieder onderdeel sluiten we
af met een lijstje van belangrijke literatuur.

––––––––––

Literatuur

C.W. Delforterie en W. Wijnaendts van Resandt, Wenken en adressen voor

genealogisch onderzoek in het buitenland (’s–Gravenhage 19772)

R. van Drie, N. Plomp en A.J. van der Tang, Genealogie, van stamboom tot

familiegeschiedenis (’s–Gravenhage 1988)

R. van Drie, red., Voorouders in beeld. Stamboom en familiegeschiedenis

(Utrecht/Den Haag 1997). Cursusboek bij de gelijknamige cursus van

Teleac en CBG

T. Spaans van der Bijl, met bijdragen van I.B. van Creveld, Handleiding voor

joods–genealogisch onderzoek in Nederland. Speciale uitgave van

Misjpoge, 1997, 4a

W. Wijnaendts van Resandt, Op zoek naar onze voorouders: handleiding

voor genealogisch onderzoek (Den Haag 19846)

Heraldiek

J.A. de Boo, Heraldiek (Bussum 19732)

J.A. de Boo, Familiewapens oud en nieuw. Een inleiding tot de

familieheraldiek (’s–Gravenhage 19822)

––––––––––
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[Het Utrechts Archief, I.A. Klaveren, W. van (1)]

2 Tips en
waarschuwingen

…En hebben wij
daarvan deze akte
opgemaakt, die na
voorlezing door ons is
onderteekend…

2.1 Is uw familie misschien al uitgezocht?

Veel mensen zijn in genealogie geïnteresseerd. Geschat wordt
dat in Utrecht vele duizenden mensen min of meer geregeld
onderzoek naar hun voorouders doen. Het is dus zeker mogelijk
dat anderen al een stamboom van uw familie hebben samenge-
steld. Niet prettig om er na jaren onderzoek achter te komen dat
alle nageplozen gegevens reeds door iemand anders uitgezocht
en gepubliceerd zijn! Of dit het geval is, kunt u eenvoudig
opzoeken in het Genealogisch Repertorium. Dit is een overzicht
van vrijwel alle genealogische publicaties. In de bijbehorende
naamindex wordt per familie verwezen naar publicaties waarin
deze familie - in minimaal drie opeenvolgende generaties -
wordt beschreven. Wanneer u daarin de naam van uw familie
tegenkomt, betekent dat niet dat het onderzoek al klaar is: het
kan zijn dat het om een andere familie met dezelfde naam gaat,
het kan ook zijn dat slechts een deel van de familiegeschiedenis
is uitgezocht. Andersom echter betekent het niet–voorkomen
van uw familienaam dat er nog nooit iets over is gepubliceerd.

De archieven van vele families berusten in openbare archief-
diensten. In de meeste van deze archieven bevindt zich veel
genealogisch materiaal, dikwijls ook in de vorm van uitgewerk-
te genealogieën. Wanneer een van uw voorouders afkomstig is
uit zo’n familie, dan is het uiteraard raadzaam de inventaris van
dit familiearchief er even op na te slaan. Voor de vindplaats(en)
van een familiearchief kunt u de landelijke serie archievenover-
zichten raadplegen. Iedere archiefdienst houdt zijn eigen
archievenoverzicht actueel. Voor recente informatie (ook over
familiearchieven die niet aan een archiefdienst zijn overgedra-
gen) kunt u verder terecht bij de Registratie van Particuliere
Archieven (CRPA) in Den Haag.
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––––––––––

Literatuur

E.A. van Beresteyn, Genealogisch Repertorium (bijgewerkt tot 1970 door

H.L. Kruimel) (2 dln.; Den Haag 1972); supplement 1970-1984,

samengesteld door P.A. Christiaans en A.J. van der Tang (’s–Gravenhage

1987); supplement 1985-1989, samengesteld door A.J. van der Tang

(’s–Gravenhage 1991) en supplement 1990-1994, samengesteld door A.J.

van der Tang (’s–Gravenhage 1995)

Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare

archiefbewaarplaatsen in Nederland (14 dln.; 1977–1992). Iedere

provincie heeft zijn eigen deel en daarnaast zijn er delen over het

Algemeen Rijksarchief in Den Haag, Amsterdam en particuliere

archiefbewaarplaatsen.

––––––––––

2.2 Waar vindt u informatie: 
archiefdiensten, NGV en CBG

De meeste bronnen voor genealogisch onderzoek worden in de
depots van de openbare archiefdiensten bewaard. In welke
archiefdienst de gegevens over uw voorouders te achterhalen
zijn, hangt onder meer af van hun woonplaats(en). De lokale
archiefdiensten, zoals gemeente– en streekarchieven, bewaren
veel bronnenmateriaal betreffende hun eigen regio. Een groot
deel van deze bronnen is - al dan niet in kopievorm of op micro-
film/–fiche - tevens in te zien in de rijksarchieven in de
betreffende provincies. Het Utrechts Archief combineert deze
mogelijkheden: Rijksarchief in de provincie Utrecht en
Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht. Zie voor de overige
archiefdiensten de adressenlijst achter in deze gids. 

De huidige gemeenten Oudewater en Woerden nemen in dit
verband een speciale plaats in. Deze gemeenten lagen tot
respectievelijk 1962 en 1989 voor een deel (onder andere de ste-
den Oudewater en Woerden zelf ) in de provincie Zuid–Holland.
Bij de vindplaatsen van bepaalde provinciale bronnen wordt u
regelmatig verwezen naar Het Utrechts Archief, maar voor ver-
gelijkbare bronnen over deze gemeenten moet u dan soms bij
het Algemeen Rijksarchief in Den Haag zijn.

Daarnaast zijn er veel genealogische verenigingen – en soms
ook lokale en regionale historische verenigingen – die verzame-
lingen hebben waar u gegevens uit kunt halen of waar u men-
sen kunt treffen die u met uw onderzoek verder kunnen helpen.
Zo vindt u in het documentatiecentrum van de Historische Ver-
eniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens in Vleuten een bijna
compleet genealogisch overzicht betreffende deze gemeente. 

De grootste landelijke genealogische vereniging – meer dan
10.000 leden – is de Nederlandse Genealogische Vereniging
(NGV). Een belangrijke activiteit van de NGV is de uitgave van
het maandblad Gens Nostra. In het verenigingscentrum in Naar-
den bevindt zich een grote bibliotheek en er zijn vele genealogi-
sche collecties ter inzage. De vereniging telt 30 regionale afde-
lingen, die elk in hun regio lezingen voor leden en belangstel-
lenden organiseren. In de provincie Utrecht zijn dit de afdeling
Utrecht en Omstreken, de afdeling Amersfoort en Omstreken
en (voor een deel) de afdeling Gooi en Eemland. Deze afdelingen
geven elk een periodiek uit met vele wetenswaardigheden over
de specifieke regio en houden afdelingsbijeenkomsten in
respectievelijk Utrecht, Amersfoort en Hilversum.

Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) in Den Haag is
een instituut waar zeer veel bronnen in kopievorm - meestal op
microfilm/–fiche - aanwezig zijn naast een grote bibliotheek op
genealogisch gebied. Voor een ‘Vriend van het CBG’ is het moge-
lijk gratis van de verzamelingen gebruik te maken. Niet–leden
betalen een bedrag per bezoek. Vrijwel alle publicaties waar-
naar in het bovengenoemde Genealogisch Repertorium wordt
verwezen zijn bij het CBG ter inzage. Het voordeel van het CBG
boven archiefdiensten is dat hier bronnen in kopievorm uit het
hele land bijeengebracht zijn. Vooral voor onderzoek naar wei-
nig honkvaste voorouders biedt dit voordelen. Behalve Neder-
landse zijn ook vele bronnen uit omliggende landen en uit het
voormalig Nederlands-Indië en verre handelsposten aanwezig.
In het Overzicht van de verzamelingen is thuis al te bekijken of
bronnen van de gezochte plaatsen aanwezig zijn.

––––––––––

Literatuur

C.W. Delforterie, Overzicht van de verzamelingen berustende bij het

Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau

(’s–Gravenhage 19869). Een geactualiseerde versie en catalogi van een

aantal grote verzamelingen zijn via het Internet beschikbaar onder

http://www.cbg.nl.

A. Kelder, Genealogisch onderzoek in Amersfoort (Amersfoort 1994)

––––––––––
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2.3 Het lezen van oude bronnen

Tegenwoordig verwerkt de overheid de meeste gegevens met de
computer. In vroeger tijden schreven de ambtenaren alles met
de hand en dat handschrift is zeker in de periode vóór 1725
moeilijk leesbaar. Er werd een ander soort schrift gebruikt dan
nu gebruikelijk is. Voor genealogisch onderzoek in bijvoorbeeld
de notariële en de rechterlijke archieven is enige kennis van dat
oude schrift een vereiste. Archiefdiensten organiseren perio-
diek cursussen paleografie (oud schrift) en ook zijn er enkele
paleografische atlassen waarmee u zelf kunt oefenen.

––––––––––

Literatuur

W.R.C. Alkemade, Oud schrift 1700–1825 (Den Haag 1995)

M. Bruggeman en H.J.Ph. Kaajan, Oud schrift 1600–1700 (Den Haag 1996)

C.C. de Glopper–Zuijderland, Oud schrift 1400–1600 (Den Haag 1997)

J.L. van der Gouw, Oud schrift (Zwolle 1963)

J.L. van der Gouw, Oud schrift in Nederland. Een leerboek voor de student

(Alphen aan den Rijn 19802)

P.J. Horsman, Th.J. Poelstra en J.P. Sigmond, Schriftspiegel: Nederlandse

paleografische teksten van de 13de tot de 18de eeuw (Zutphen 1984)

B.N. Leverland, Zo schreven onze voorouders. Nederlands schrift tussen

1450 en 1700 (’s–Gravenhage 1980)

––––––––––

2.4 Voor– en achternamen

Om met succes het spoor van personen uit uw familie door het
verleden te kunnen volgen, is het belangrijk te weten hoe ze
heetten. Tegenwoordig heeft iedereen een achternaam die nor-
maal gesproken gelijk is aan die van de vader. Dat was vóór 1811
anders: niet iedereen had een achternaam. Zeker in kleine plaat-
sen waar de koster of de gerechtsbode alle mensen kende, was
dat niet noodzakelijk. Door te verwijzen naar de vader wist men
wie bedoeld werd. Wanneer iemand Hendrik Gerrits heette, dan
wil dat zeggen dat zijn voornaam Hendrik was en dat zijn vader
Gerrit heette. Gerrits wordt een patroniem genoemd en is een
afkorting van Gerritszoon.

In 1811 werd het voeren van een achternaam verplicht
gesteld. Wie er nog niet een had, moest er een kiezen. In de pro-
vincie Utrecht had een groot deel van de bevolking al een van-
ouds bekende achternaam. Tellingen van alle gesloten huwelij-
ken in het dorp Zuilen leren dat na 1720 98% van alle bruidspa-
ren een achternaam had en slechts 2% alleen een patroniem
gebruikte. Rond 1660 had ongeveer 50% van alle bruidsparen in

Zuilen een achternaam, toch ook al een respectabel percentage.
In het westen van de provincie Utrecht liggen deze percentages
hoger dan in het oosten maar ook daar komen in de 17de eeuw
al regelmatig achternamen voor.

Dezelfde achternaam werd vaak op verschillende manieren
geschreven. Dit komt onder andere, omdat lang niet iedereen
zijn of haar eigen naam kon schrijven en de dominee, de koster
of de pastoor de naam fonetisch opschreef. Wees er dus alert op
dat naast elkaar kunnen voorkomen: Achterberg en Agterberg,
Bruijning en Bruninx, Broeckhuysen en Brouckhuysen, Van Hat-
tem en Van Hattum en zelfs Van Oort en Van Noort! In de 16de
en 17de eeuw werden sommige namen – vooral van geleerden
en predikanten – gelatiniseerd. Kuiper wordt dan Kuperus, Voet
Voetius en Van Vorst Vorstius. 

Daarnaast kan het voorkomen dat een en dezelfde persoon in
de loop der tijd verschillende achternamen had. Dit zijn dan
niet echte achternamen, maar meer toenamen. Kwam iemand
uit een naburig dorp dan heette hij bijvoorbeeld ‘van Bunscho-
ten’, een zogenoemde geografische naam. Was hij na een tijdje
ingeburgerd, dan werd hij misschien aangeduid met zijn
beroep, bijvoorbeeld: ‘de Bakker’. Omdat een achternaam nog
niet erfelijk in gebruik was, was het mogelijk dat binnen één
gezin kinderen met verschillende achternamen voorkwamen.
Maar eigenlijk zijn dit uitzonderingen en loopt dezelfde naam
vaak generaties lang door. 

In de 16de en 17de eeuw is Jansen of Pietersen bijna altijd een
patroniem; in de 18de eeuw komt het voor dat dit patroniem
overgaat in een achternaam, een versteend patroniem, zoals we
nu nog steeds vele personen met de achternaam Jansen kennen.
Komt er echter zowel een patroniem als een achternaam voor
dan is het patroniem zeker als vadersnaam bedoeld. In dat geval
weet u in één keer én de achternaam én de voornaam van de
vader.

Sommige achternamen komen vooral voor in bepaalde
regio’s. Bij weinig voorkomende achternamen kan dit een hulp-
middel zijn om een gezochte familie te traceren. In het Neder-
lands repertorium van familienamen vindt u per provincie een
overzicht van alle achternamen die bij de volkstelling van 1947
voorkwamen onder vermelding van het aantal naamdragers per
gemeente. Deel IV (verschenen 1967) heeft betrekking op de pro-
vincie Utrecht.

Bij voornamen komt u vergelijkbare problemen tegen. Zo
worden ze op verschillende manieren gespeld: Claes naast
Claas, Gielis naast Gillis, Machteld naast Mechteld en Mayken
naast Maaike. In documenten komt u van dezelfde persoon
soms de doopnaam en in andere gevallen de roepnaam tegen.
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Dus: Albert naast Bertus, Catharina naast Katrijn, Elisabeth
naast Betje, Geertruida naast Geertje, Nicolaas naast Claes, en
Johannes naast Jan. Overigens, de roepnaam heeft niet altijd
betrekking op de eerste voornaam. In de rooms–katholieke
DTB–registers komt u veelvuldig gelatiniseerde voornamen
tegen: Petrus voor Pieter, Henricus voor Hendrik, maar ook en
veel moeilijker te herkennen: Gualtherus voor Wouter, Quiri-
nus voor Krijn en Theodericus voor Dirk. 

Bij het zoeken in alfabetische naamindexen dient u rekening
te houden met naamsvarianten. Niet altijd worden verwijzingen
aangebracht of worden standaardnamen gebruikt. Dit geldt in
het bijzonder voor indexen die met de computer zijn gemaakt.
De achternaam Clasens staat dan op een heel andere plaats dan
Klasens en de voornaam Seger vindt u ergens anders dan Zeger.
De ij wordt soms op de i en soms op de ij gealfabetiseerd.

––––––––––

Literatuur

R.A. Ebeling, Voor– en familienamen in Nederland. Geschiedenis,

verspreiding, vorm en gebruik (’s–Gravenhage/Groningen 1993)

J. van der Schaar, Spectrum voornamenboek, bewerkt door D. Gerritzen en

J. Berns (Utrecht 19944)

––––––––––

2.5 Huisnummers

In sommige bronnen die we gebruiken bij genealogisch onder-
zoek komen adressen voor. Natuurlijk wilt u weten waar uw
voorouders hebben gewoond. Bovendien kunnen die adressen
een hulpmiddel zijn bij de identificatie van gezochte familiele-
den. Wel moeten ze met enige voorzichtigheid worden beke-
ken: in de loop der tijd kan de huisnummering veranderd zijn.
In de registers van de burgerlijke stand, het bevolkingsregister,
de adresboeken en de volkstellingsregisters zijn alleen de op dat
moment geldende huisnumers vermeld; er wordt niet verwezen
naar oude of nieuwe nummers. Bovendien waren de Utrechtse
huizen buiten de singels tot 1880 en binnen de singels tot 1890
per wijk en niet per straat genummerd. De wijken werden aan-
geduid met een hoofdletter. Zo zijn de huizen aan de Utrechtse
Oudegracht na 1795 driemaal vernummerd, namelijk in 1808,
1890 en 1917. Het huis Drakenburgh was in bovengenoemde
jaren respectievelijk genummerd G 43, Oudegracht 59 (Weerd-
zijde) en Oudegracht 114. Ook bij gemeentelijke herindelingen
kunnen huisnummers veranderd zijn, bijvoorbeeld van straten
die de oorspronkelijke gemeentegrenzen doorsnijden. Soms

zijn concordanties (vernummeringslijsten) gemaakt van het
oude naar het nieuwe nummer en omgekeerd. Die kunnen bij
het zoeken uitkomst bieden.

2.6 Systematisch werken met bronnen

Genealogisch onderzoek moet, zoals elk historisch onderzoek,
systematisch worden opgezet. Het aantal gevonden gegevens is
zo groot, dat u nooit kunt onthouden aan welke bron u een
gegeven hebt ontleend. Controle wordt dan zeer tijdrovend. Het
is bijvoorbeeld heel verleidelijk om meteen tijdens het onder-
zoek de gegevens al in een (voorbedrukte) kwartierstaat in te
vullen. Dat schiet lekker op, maar het nadeel is dat voor bron-
vermeldingen geen plaats is ingeruimd. En dat is juist heel
belangrijk. U moet uw gegevens later altijd kunnen controleren.
Bronnen zijn tenslotte niet opgezet als basis voor historisch
onderzoek, maar hebben hun eigen doel. Niet alle bronnen zijn
betrouwbaar. Bekijk de gebruikte bron, of het nu een schrifte-
lijk verslag is of een deel van een interview, kritisch. Wat wil de
opsteller feitelijk zeggen? Hoe dicht zat de opsteller op de
gebeurtenis? Ook tellingen uit vroeger tijden zijn niet klakke-
loos over te nemen: wat werd er precies geteld, welke uitzonde-
ringen waren er en in hoeverre probeerden mensen er onderuit
te komen? Belasting– en dienstplichtontduiking bijvoorbeeld
zijn van alle tijden. Voor sommige bronnen zijn gedrukte ‘bron-
commentaren’ beschikbaar, waarin de problematiek van de
betrouwbaarheid van het materiaal wordt behandeld.

Voordat u gegevens gaat verzamelen, is het raadzaam eerst
een systeem te bedenken om ze te ordenen. Daarbij moet ook
altijd vermeld worden waar bepaalde informatie vandaan komt.
Van elke bron moeten de volgende gegevens genoteerd worden:
- de datum waarop het onderzoek heeft plaats gevonden 
- de naam van de bewaarplaats (archiefdienst of particuliere

collectie)
- de naam van de bron (archief, collectie, familieoverlevering)
- het inventarisnummer en de bladzijde
- de exacte inhoud

De genoteerde gegevens kunt u later bewerken per voorou-
der, via een genealogisch computerprogramma of een kaarten-
bak. Tenslotte presenteert u het eindresultaat in bijvoorbeeld
een kwartierstaat of genealogie.
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[Het Utrechts Archief, bibliotheek]

3 De start van het
onderzoek

…Waarna wij hun bij
name en afzonderlijk hebben
afgevraagd, of zij elkander
aannamen als Man en
Vrouw…

Niet alleen liefdadigheid begint thuis, maar ook uw genealo-
gisch onderzoek. Over personen geboren na ca 1900 kunt u bij
archiefdiensten meestal veel minder gegevens vinden dan over
voorouders uit de periode vóór 1900. De betreffende bescheiden
berusten voor een groot deel nog bij de secretarie van de
gemeente. Daarom doet u er verstandig aan gegevens van uw
familie uit deze latere periode op een andere manier te verga-
ren. Niet iedereen zal deze direct tot zijn beschikking hebben
maar er zijn enkele eenvoudige mogelijkheden om aan deze
gegevens te komen.

De familie bezoeken
De meest voor de hand liggende manier om gegevens over de
familieleden in de 20ste eeuw te verzamelen, is het op bezoek
gaan bij een (ouder) familielid, bijvoorbeeld iemand van wie u
weet dat deze veel verzameld heeft. Oude trouwboekjes en
andere familiepapieren leveren vaak verrassende resultaten op.
Mondelinge gegevens zijn ook welkom, maar niet altijd even
nauwkeurig. Zo kan in de familie het verhaal gaan dat opa in
Utrecht is geboren, terwijl zijn echte geboorteplaats Zuilen was.
Tegenwoordig behoort Zuilen tot Utrecht, maar destijds was het
een aparte gemeente. Was u dus gaan zoeken in de registers van
de burgerlijke stand van de gemeente Utrecht dan was dat
vruchteloos gebleven. Officiële documenten zoals trouwboekjes
geven wél de exacte gegevens. 

Van elk gegeven noteert u hoe u er precies aan gekomen
bent. Nu weet u nog dat u van tante Jet hebt gehoord dat over-
grootvader in Huize Groenestein heeft gewoond of dat u het in
een door hemzelf geschreven brief aan zijn nichtje hebt gevon-
den. Over vijf jaar is dat helemaal weggezakt en zoekt u tever-
geefs naar de herkomst van die informatie.
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Familieadvertenties
Geboortekaartjes, trouwkaarten en rouwbrieven, geboorte–,
huwelijks– en overlijdensadvertenties in kranten en - bij rooms-
katholieke families - bidprentjes vormen een goede aanvulling
op de familieverhalen. Bij het CBG, de NGV en bij andere gene-
alogische verenigingen zijn hiervan grote collecties aangelegd,
die eenvoudig op achternaam zijn te bevragen.

Persoonskaarten
Het kan zijn dat familiebezoek en familieadvertenties te weinig
resultaat opleveren. U gaat dan op zoek naar de persoonskaar-
ten van uw voorouders. Wat is een persoonskaart? Van iedere
Nederlandse ingezetene wordt vanaf ca 1938 in het bevolkings-
register van de woongemeente een kaart bewaard met persoon-
lijke gegevens. Wanneer iemand verhuist, dan verhuist de kaart
mee. In sommige gemeenten werden al eerder persoonskaarten
bijgehouden, maar vanaf 1940 is dit voor alle gemeenten ver-
plicht. In 1994 is dit kaartsysteem omgezet in een landelijk,
geautomatiseerd systeem (GBA). 

Als iemand overlijdt wordt de persoonskaart overgebracht
naar het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Na verwerking
van de gegevens voor statistieke doeleinden wordt de kaart ver-
volgens bewaard bij het CBG. Van iemand die is overleden tus-
sen ca 1938 en ca één jaar geleden, kunt u bij het CBG schrifte-
lijk en tegen betaling een uittreksel van de persoonskaart aan-
vragen. De kaarten zelf zijn bij het CBG niet ter inzage! Bij het
aanvragen van deze kaarten moet u de naam van de overledene
en zoveel mogelijk andere gegevens zoals de geboortedatum en
de overlijdensdatum opgeven. Bij een veel voorkomende naam
is ook het vermelden van een eventuele echtgenoot/note wense-
lijk. Er liggen miljoenen kaarten en zo is het eenvoudiger de
juiste kaart te vinden.

Op deze kaarten - en na 1994 op de computeruitdraai - staan
de geboorte-, huwelijks- en overlijdensgegevens van de overle-
dene. Daarnaast staan ook de namen van de ouders, de echtge-
noot/note en de kinderen met hun geboortegegevens vermeld.
Op de oorspronkelijke kaarten staan privacy-gevoelige gegevens
zoals het feit of iemand een paspoort heeft of met justitie in aan-
raking is gekomen. Op het uittreksel zijn deze gegevens niet te
zien.

De persoonskaarten bevatten soms onjuistheden. Controle
aan de hand van de registers van de burgerlijke stand – voor
zover openbaar – is daarom niet overbodig.

Na dit voorwerk kunt u met een gerust hart een archiefdienst
binnenstappen. De kans is groot dat u bij uw eerste bezoek al
enkele generaties verder zult komen.

■ Familie Bunschoten 
Persoonskaart van Cornelis Baldus Bunschoten
[Centraal Bureau voor Genealogie]
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4 Onderzoek in de
periode na 1811

…verklaard hebben, dat
op den dertienden dezer
maand des middags ten zes
ure, in den ouderdom van
ruim twee jaren binnen deze
stad is overleden…

Via de in hoofdstuk 3 genoemde methoden is het onderzoek nu
zo ver gevorderd dat u van de oudst bekende voorvader de
geboortedatum en geboorteplaats hebt achterhaald. Is de
geboorteplaats een gemeente binnen de provincie Utrecht dan
kunt u terecht bij Het Utrechts Archief of bij een van de lokale
archiefdiensten.

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bronnen voor de
periode na 1811 besproken: de registers van de burgerlijke
stand, het bevolkingsregister, adresboeken en de volkstellings-
registers. Daarnaast berusten nog vele andere nuttige bronnen
in achiefdiensten. Enkele daarvan komen in hoofdstuk 6 aan de
orde. De andere vallen buiten het bestek van deze gids.

4.1 Registers van de burgerlijke stand

De bron die genealogen de meeste directe informatie oplevert
wordt gevormd door de registers van de burgerlijke stand (BS).
Door alleen van deze bron gebruik te maken is het - met een
beetje geluk - al mogelijk snel een paar generaties verder te
komen.

In de provincie Utrecht is de BS per 1 maart 1811 van start
gegaan. Deze gemeentelijke registratie vindt tot op heden in
bijna ongewijzigde vorm plaats. De drie belangrijkste BS-regis-
ters worden in tweevoud bijgehouden: de geboorteregisters, de
huwelijksregisters (met de in enkelvoud opgemaakte bijlagen)
en de overlijdensregisters. Daarnaast worden nog enkele regis-
ters in enkelvoud bijgehouden: de registers van huwelijksaan-
giften (de ondertrouwregisters), de registers van huwelijksaf-
kondigingen en vanaf 1913 de registers van huwelijkstoestem-
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ming (wanneer de ouders niet aanwezig konden zijn bij het
huwelijk, dan werd hun schriftelijke toestemming in deze regis-
ters opgenomen).

Welke gegevens vindt u in de registers van de burgerlijke stand?

Geboorteregister
Het geboorteregister van een gemeente bevat de geboorteakten
van alle personen die in deze gemeente zijn geboren. In elke
akte zijn doorgaans de volgende gegevens vermeld: de datum
van aangifte; de datum en het uur van de geboorte; de naam van
het kind; de namen, leeftijden, beroepen en adressen van de
aangever (meestal de vader) en de moeder; de namen van de
getuigen.

■ Familie Bunschoten 
Geboorteakte van Maria Neeltje Bunschoten 

Huwelijksregister
Het huwelijksregister van een gemeente bevat de akten van alle
huwelijken die in deze gemeente zijn gesloten. In elke akte zijn
doorgaans de volgende gegevens vermeld: het aktenummer; de
huwelijksdatum; de namen, leeftijden, beroepen, woon- en
geboorteplaatsen van bruid en bruidegom; de namen, beroepen
en woonplaatsen van de ouders van bruid en bruidegom; een
opsomming van de bijlagen bij het huwelijk; de namen, leeftij-
den, beroepen, adressen en eventuele familierelatie tot bruid of
bruidegom van de getuigen. Wanneer bruid of bruidegom nog
minderjarig zijn en de beide ouders zijn overleden, dan bevat de
akte soms ook gegevens over de grootouders. In dit register wor-
den eveneens de echtscheidingen opgenomen.

16 Onderzoek in de periode na 1811



■ Familie Bunschoten 
Huwelijksakte van Baldus Cornelis Bunschoten en Maria Musman Huwelijksbijlagen

In elke huwelijksakte worden, zoals hierboven vermeld, de bij-
lagen genoemd. Deze huwelijksbijlagen moeten de bruid en de
bruidegom vóór het huwelijk aan de ambtenaar overleggen.
Welke bijlagen dat zijn hangt van de persoonlijke omstandighe-
den van de echtelieden af. Altijd is er een uittreksel van de
geboorteakten van bruid en bruidegom vereist. Wanneer
iemand vóór 1811 is geboren dan is dit een uittreksel van de
doopinschrijving. Wanneer bruid of bruidegom minderjarig
zijn, dan moeten hun ouders toestemming geven. Wanneer de
ouders overleden zijn, dan is een uittreksel nodig waaruit hun
overlijden blijkt. Daarnaast was tot 1 maart 1912 een verklaring
nodig dat de bruidegom zich aan de inschrijving voor de militai-
re dienst had onderworpen. Behalve deze gebruikelijke bijlagen
kunnen nog diverse andere bijlagen aanwezig zijn, zoals bij een
tweede huwelijk een uittreksel waaruit het overlijden van de
eerste echtgenoot/note blijkt.
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■ Familie Bunschoten 
Eén van de huwelijksbijlagen behorend
bij de huwelijksakte van Baldus Cornelis
Bunschoten en Cornelia Alida van Willi-
genburg 
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Overlijdensregister
Het overlijdensregister van een gemeente bevat de overlijdens-
akten van alle personen die in deze gemeente zijn overleden.
Elke akte bevat doorgaans: de datum van aangifte; de overlij-
densdatum; de naam, leeftijd, het beroep en adres van de aange-
ver; de naam, leeftijd, geboorteplaats en het laatste adres – soms
ook het overlijdensadres – van de overledene; de namen en
woonplaatsen van de ouders. 

Wanneer iemand in een andere gemeente overleed, dan werd
tot 1955 een uittreksel uit het overlijdensregister van deze
gemeente in het register van de eigen woonplaats opgenomen.
Dit overlijden vindt u in de beide tienjarentafels terug.

■ Familie Bunschoten 
Overlijdensakte van Baldus Cornelis Jacob Bunschoten 
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Tienjarentafels
Aan het eind van elk jaar maakten de ambtenaren per gemeente
een alfabetische naamindex op van alle akten van dat jaar.
Vanaf 1813 zijn deze jaarindexen per tien jaar verwerkt tot zoge-
noemde tienjarentafels. De eerste loopt over de periode 1813-
1822, en vervolgens gaat dit zo per tien jaar door.

De tienjarentafels op de geboorteakten bevatten de naam van
de boreling en de datum van aangifte van de geboorte, die op de
huwelijksakten de namen van de huwelijkspartners en de
huwelijksdatum, en die op de overlijdensakten de naam van de
overledene en de datum van aangifte van het overlijden. De
tienjarentafels zijn alfabetisch op achternaam ingedeeld. In de
tienjarentafels op de huwelijksakten ontbreekt in sommige –
vooral kleinere – gemeenten de naam van de bruid. In sommige
gemeenten zijn de tienjarentafels niet alfabetisch–lexicogra-
fisch, maar alleen alfabetisch ingericht: alle namen die met
dezelfde voorletter beginnen staan bij elkaar. 

Momenteel wordt landelijk gewerkt aan een geautomatiseer-
de generale naamindex op de huwelijksregisters 1811–1922 per
provincie. Het Utrechts Archief doet dit voor de provincie
Utrecht. 

■ Familie Bunschoten 
Tienjarentafel van de gemeente Utrecht (1863–1872) met hierin de
verwijzing naar de geboorteakte van Baldus Cornelis Bunschoten

Hoe vindt u de gezochte akten?
Eerst raadpleegt u de geboorteakte van de oudst bekende voor-
ouder van wie u de plaats en de datum van de geboorte weet.
Daarin kunt u de namen van diens ouders vinden. Daarna wor-
den de geboorteakten van andere kinderen en de huwelijksakte
van de ouders opgespoord. Ook bekijkt u de bijlagen bij het
huwelijk. Het onderzoek naar het gezin eindigt met het vinden
van de overlijdensakte van de ouders. Deze hele procedure her-
haalt u voor de voorafgaande generaties: dus via de geboorteak-
te van de ouders naar de akten van hun ouders etc.

Hieronder wordt de aanpak uitgebreider beschreven en wor-
den oplossingen aangedragen voor enkele veel voorkomende
problemen.

De geboorteakte
Omdat alle geboorteakten per plaats in chronologische volgorde
zijn opgemaakt, is het eenvoudig de juiste akte te vinden. Vaak
blijkt dan dat de geboorteakte niet te vinden is op de geboorteda-
tum van de gezochte voorouder. Dit is simpel te verklaren. Van
de geboorte van een kind dient binnen drie werkdagen na de
geboorte aangifte te worden gedaan. Het is dus heel gebruikelijk
dat de datum van aangifte - en dus de datum van de akte - niet
gelijk is aan de geboortedatum maar enkele dagen later valt. 

De namen van de ouders en hun leeftijden en beroepen zijn
in de geboorteakte van het kind vermeld. Het is zaak behalve
alle gegevens over de ouders ook alle gegevens over de getuigen
te noteren, omdat het hier dikwijls om familieleden gaat. Deze
gegevens kunnen een houvast bieden als het onderzoek zou
vastlopen. Alleen als blijkt dat bij elke akte van dat jaar steeds
dezelfde personen als getuigen optreden is vastlegging onnodig.
In dat geval zijn de getuigen namelijk geen familieleden en kun-
nen de namen geen extra informatie voor het genealogische
onderzoek opleveren.

De geboorteakten van de andere kinderen uit het huwelijk
Hoewel het heel verleidelijk is om nu verder in het verleden
terug te gaan en snel de ouders van de vader te gaan zoeken,
kunt u veel beter eerst proberen een completer beeld van het
gezin te krijgen door uit te zoeken of er nog meer kinderen uit
dit huwelijk zijn geboren. 

Wanneer van de woonplaats een bevolkingsregister beschik-
baar is, dan kunt u het beste daarin gaan zoeken. Hoe dit in zijn
werk gaat, wordt beschreven in paragraaf 4.2. Wanneer er geen
bevolkingsregister bewaard gebleven is of wanneer dit lastig
raadpleegbaar is, dan moet het gezin gecompleteerd worden
aan de hand van de BS–registers.
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Het gezelschap dat samen met de heer en mevrouw Oostveen hun 12 1/2 jarig
huwelijksfeest viert op 2 aug. 1933
[Het Utrechts Archief, H.A. V 33.16.1]

Afhankelijk van de leeftijd van de vader probeert u te bepalen in
welke tienjarenperiode(s) kinderen uit dit huwelijk geboren
kunnen zijn. In de tienjarentafel(s) over die periode(n) zoekt u
alle geborenen met de betreffende achternaam op. Van elke
inschrijving zoekt u vervolgens de geboorteakte op. Daarin kunt
u zien of u een treffer hebt. Wanneer u daarna een overzicht van
al deze akten hebt gemaakt, dan komen meer gegevens over
een gezin aan het licht dan wanneer u zich slechts tot één kind
had beperkt. Het blijkt vaak dat de vader niet bij elke akte het-
zelfde beroep had en het is mogelijk de verandering van dat
beroep in de tijd te volgen. Ook is het interessant om te weten of
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een voorouder de akte zelf ondertekende en dus de schrijfkunst
machtig was; dit kan eveneens in de loop der tijd veranderen.
Hoe meer kinderen in het gezin zijn geboren, des te meer aan-
knopingspunten voor verder onderzoek er beschikbaar zijn.

De huwelijksakte van de ouders
De volgende stap in het onderzoek is het zoeken naar het huwe-
lijk van de ouders. Het vinden van een huwelijksakte van een
echtpaar is voor genealogisch onderzoek belangrijk, omdat in
de huwelijksakte en de daarbij behorende bijlagen zo veel gege-
vens vermeld staan. 

Waarschijnlijk is het huwelijk niet al te lang vóór de geboorte
van het eerste kind gesloten. Wanneer een aantal kinderen uit
een gezin in een bepaalde plaats geboren is, dan kunt u ver-
wachten dat het huwelijk van de ouders ook daar is gesloten.
Via de tienjarentafels op de huwelijken van die gemeente kunt
u dit huwelijk proberen te vinden. Is het huwelijk inderdaad in
die gemeente gesloten, dan bent u klaar. 

Een van de lastigste genealogische problemen ontstaat wanneer
wél kinderen in een bepaalde plaats zijn geboren, maar het
huwelijk van de ouders daar niet is gesloten. Omdat in dat geval
geen geboorteplaats van de ouders bekend is, blijft het onder-
zoek steken. Het weten van een geboorteplaats is immers nodig
om het onderzoek te kunnen vervolgen. Er zijn gelukkig andere
manieren om het onderzoek voort te zetten en misschien vindt
u zo ook de ontbrekende huwelijksakte.

a) zoeken naar de overlijdensakten van de ouders:
Het is mogelijk dat de ouders zijn overleden in de plaats waar
hun kinderen zijn geboren. Via de tienjarentafels op de overlij-
densakten kunt u vanaf het geboortejaar van het laatste kind
proberen uit te vinden of de ouders in dezelfde plaats overleden
zijn. In de overlijdensakten vindt u dan de geboorteplaatsen en
de namen van de ouders en kunt u uw onderzoek vervolgen.
Wanneer de ouders naar elders zijn verhuisd, dan levert dit
helaas niets op.

b) zoeken naar de huwelijksakten van broers en zusters van de
ouders:
U kunt in de tienjarentafels uit de periode waarin u het huwe-
lijk van de ouders kunt verwachten andere personen met dezelf-
de achternaam tegenkomen. Misschien zijn dit broers of zusters
en geven deze akten aanwijzingen omtrent de geboorteplaats. 

c) zoeken naar de huwelijksakten van de kinderen:
De ouders kunnen in de plaats waar hun huwelijk is gesloten al
een of meer kinderen hebben gekregen, vóórdat ze naar de
plaats verhuisden waar de overige kinderen zijn geboren. Wan-
neer die eerste kinderen in de latere woonplaats gingen trou-
wen, dan is in hun huwelijksakten de geboorteplaats vermeld.
Zo kunt u de huwelijkakte van de ouders vinden.

d) zoeken in bevolkingsregister:
Heeft dit nog geen resultaat dan kunt u voor de periode na 1850
het bevolkingsregister raadplegen. Daarin zijn niet alleen de
geboorteplaatsen van alle personen vermeld, maar ook de vori-
ge woonplaats. In paragraaf 4.2 wordt uitgebreider op deze bron
ingegaan.

e) zoeken naar huwelijksafkondigingen:
U geeft de moed nog steeds niet op. Misschien bieden de regis-
ters van huwelijksafkondigingen de oplossing. De afkondiging
van het huwelijk gebeurde in de woonplaats van elk van de
beide echtelieden. Mogelijk woonde een van beiden in de plaats
waar later kinderen geboren zijn. In die akten is de plaats van
het huwelijk vermeld. Deze registers zijn niet geïndiceerd. U
zult dus het register chronologisch moeten doornemen voor de
periode voorafgaande aan de geboorte van het eerste kind.

f ) zoeken in de registers van de woonplaatsen van de getuigen:
Tenslotte is er nog de mogelijkheid dat het huwelijk is gesloten
in een van de woonplaatsen van de getuigen bij de geboorte van
de kinderen. Dit is natuurlijk alleen van belang wanneer het om
familieleden gaat die niet in dezelfde plaats wonen als de
ouders. Het kan namelijk zijn dat deze familieleden nog in de
vroegere woonplaats zijn blijven wonen, maar dat het te onder-
zoeken gezin naar elders is vertrokken.

g) zoeken in de generale naamindex op de huwelijksregisters per
provincie:
Hieraan wordt momenteel gewerkt. Na afronding is het pro-
bleem opgelost: alle van 1811–1922 in Nederland gesloten huwe-
lijken zijn dan per provincie met de computer te vinden. U dient
alleen de namen van bruid en bruidegom op te geven en vindt
dan de plaats en datum van het huwelijk.
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■ Familie Bunschoten 
Bij het onderzoek naar de familie Bunschoten deed zich al in de eerste
onderzochte generatie het probleem voor dat alle kinderen in één
plaats geboren waren,maar dat de ouders daar niet waren getrouwd.
Baldus Cornelis Bunschoten en Maria Musman kregen tussen 1857 en
1880 dertien kinderen,die allen in Utrecht zijn geboren.Het huwelijk
was daar echter niet te vinden.Gelukkig waren de ouders de rest van
hun leven in Utrecht blijven wonen en zijn beiden daar ook overleden.
Uit de overlijdensakte van Baldus bleek dat hij in Maarssen was gebo-
ren,en uit die van Maria dat ze in Breukelen-Nijenrode was geboren.
In Maarssen was het huwelijk niet te vinden maar zoeken in Breuke-
len-Nijenrode had meer succes. In 1856 waren ze daar getrouwd.
Nader onderzoek leverde overigens op dat Baldus niet in Maarssen
maar in Maarsseveen was geboren! Ook BS-akten bevatten wel eens
fouten.

Het gezin Bunschoten–Musman ter ere van het 50–jarig huwelijks-
feest van Baldus Cornelis Bunschoten en Maria Musman op 2 mei
1906 
[Particuliere collectie R.A.Tieman]
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Het kan echter ook voorkomen dat de ouders nooit getrouwd
zijn. Wanneer een buitenechtelijk kind wordt geboren, dan
wordt hiervan in de akte meestal (maar niet altijd) melding
gemaakt. Soms gaf de vader de buitenechtelijke relatie op als
‘zijn wettige huisvrouw’. De genealoog wordt hierdoor op een
dwaalspoor gebracht.

Wanneer de ouders na de geboorte van hun kind gingen trou-
wen, dan staat in de huwelijksakte vermeld dat er reeds een
kind geboren was en dat dit bij het huwelijk werd erkend. Niet
altijd werd het kind direct bij het huwelijk erkend, soms
gebeurde dit pas een aantal jaren later. De desbetreffende akte
wordt dan in het geboorteregister opgenomen. In beide gevallen
wordt de erkenning in de marge van de oorspronkelijke geboor-
teakte vermeld. Zo’n aantekening noemt men een kantmelding.

Van een echtscheiding wordt in de marge van de huwelijks-
akte een aantekening gemaakt. Daarnaast wordt, eveneens in
het huwelijksregister, een echtscheidingsakte opgemaakt.

De huwelijksbijlagen
Bij elke huwelijksakte horen bijlagen. De bijlagen vormen
samen een afzonderlijke serie bescheiden, die apart van de
registers worden bewaard. Voor genealogen zijn deze bijlagen
van groot belang, omdat hierin de geboortedatum van de ouders
te vinden is. Wanneer bruid of bruidegom vóór 1811 geboren
zijn, dan zijn onder de bijlagen uit de oudere periode uittreksels
uit het doopregister te vinden. Zo komt u aan de weet tot welke
kerkelijke gezindte betrokkene behoorde. Tevens bevatten de
bijlagen uittreksels van eventuele overlijdensakten of – bij de
bijlagen uit de oudere periode – uittreksels uit het kerkelijk
begraafregister.

Het is mogelijk dat een bewijsstuk, zoals een uittreksel uit
het doop– of begraafregister, niet beschikbaar was. Dan kon
men volstaan met een notariële verklaring van oudere buren of
bekenden. De gegevens in deze akten van notoriteit (bekend-
heid) zijn niet of niet gemakkelijk te verifiëren.

Tot 1 maart 1912 is altijd een bewijs van de nationale militie
aanwezig. Elke bruidegom moest vóór zijn huwelijk aan de
inschrijving voor de dienstplicht voldaan hebben en daarvan
moest een bewijs getoond worden. Het voor genealogisch
onderzoek bijzondere van dit bewijs is, dat het een signalement
van de bruidegom bevat. Aangegeven wordt de kleur van het
haar, de vorm van de kin en eventuele opvallende kenmerken.
Zo’n signalement is alleen aanwezig, wanneer de bruidegom
daadwerkelijk voor militaire dienst is gekeurd. Sommigen kre-
gen immers vrijstelling. Dit soort gegevens maakt het voorou-
deronderzoek interessant. Alleen namen en jaartallen zeggen

niet zo veel; door zo’n signalement gaat de voorouder meer
‘leven’.

■ Familie Bunschoten 
Onder de bijlagen bij het huwelijk van Baldus Cornelis Bunschoten en
Cornelia Alida van Willigenburg dat in 1815 te Maarssen werd geslo-
ten,bevindt zich een akte van notoriteit,opgesteld door het vredege-
recht van Maarssen.Baldus moest aantonen dat zijn ouders niet aan-
wezig konden zijn om toestemming te verlenen tot het huwelijk,
omdat zij overleden waren.Ditzelfde moest hij aantonen voor zijn
grootouders.Hij kon een begraafbewijs leveren van zijn moeder,maar
dat lukte hem niet van zijn vader en van zijn vier grootouders. In de
begraafregisters zouden daarvan geen behoorlijke aantekeningen zijn
gemaakt.Hij liet daarom vier getuigen verklaren wanneer zijn vader
begraven was en dat zijn grootouders al ruim 30 jaar eerder in Maars-
sen overleden en begraven waren.Bij verder onderzoek bleek echter
dat de begraafregisters van Maarssen wel bewaard zijn en dat een
grootmoeder pas in 1800 was begraven,dus veel minder lang geleden
dan de verklaarde 30 jaar!

De overlijdensakte van de ouders
De primaire gegegevens betreffende het gezin zijn compleet,
wanneer u de overlijdensakte van de ouders hebt gevonden.
Misschien had u die overigens al eerder nodig om de huwelijks-
plaats te vinden. 

In de beginperiode van de BS moet u er rekening mee houden
dat nog geen controle met oudere BS-akten mogelijk was en dat
dus de gegevens in de overlijdensakten niet altijd juist of volle-
dig zijn. Vooral bij de leeftijd is enige argwaan op zijn plaats.
Lang niet iedereen wist precies de eigen leeftijd, laat staan die
van anderen. Wanneer iemand het overlijden van zijn buurman
kwam aangeven, dan kon de opgegeven leeftijd van 80 in werke-
lijkheid best 75 of zelfs 70 zijn.

Naar de voorafgaande generatie
Dezelfde stappen kunt u zetten voor het vinden van de gegevens
van de voorafgaande generatie. Ook wanneer u de huwelijksak-
te niet kunt vinden, dan kunt u het onderzoek vervolgen. Wel
moet de geboorteplaats bekend zijn! Deze procedure wordt
steeds herhaald tot u op een persoon stuit die vóór de invoering
van de BS is geboren. Dan moet u het onderzoek voortzetten in
de DTB–registers. Deze registers worden in hoofdstuk 5 bespro-
ken.

24 Onderzoek in de periode na 1811



Kerk en kerkhof in De Bilt, 1842
[Het Utrechts Archief, T.A. inv.nr. 669–3]
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Literatuur

R.F. Vulsma, Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (’s–Gravenhage 1988)

Vindplaatsen

De geboorteregisters worden na 100, de huwelijksregisters na 75 en de

overlijdensregisters na 50 jaar overgebracht naar de lokale archiefdiensten,

terwijl het tweede exemplaar van de in tweevoud opgemaakte registers

wordt overgebracht naar de rijksarchieven in de provincie. Momenteel zijn

de geboorteakten tot en met 1902 vrij raadpleegbaar, de huwelijksakten tot

en met 1922 en de overlijdensakten tot en met 1942. In enkele lokale

archiefdiensten kunnen afwijkingen op deze jaren voorkomen. Deze akten

zijn kosteloos ter inzage, vrijwel altijd in de vorm van microfilms/–fiches. 

Het Utrechts Archief: Registers van geboorten, huwelijksaangiften,

huwelijksafkondigingen, huwelijkstoestemming, huwelijken en

overlijdens, en de huwelijksbijlagen van alle gemeenten in de provincie

Utrecht over bovengenoemde perioden.

Gemeente– en streekarchieven/archivariaten: Registers van geboorten,

huwelijken en overlijdens van de betreffende gemeenten over

bovengenoemde perioden.

Gemeentesecretarieën: Registers van de gemeenten zonder archiefdienst.

Tevens berusten daar de registers die nog niet openbaar zijn. Wilt u

informatie uit een akte uit een periode die nog niet openbaar is, dan is

het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om tegen betaling een

uittreksel te verkrijgen bij de afdeling Burgerzaken van de betreffende

gemeente.

Centraal Bureau voor Genealogie: Microfilms/–fiches van registers van vele

gemeenten.

––––––––––

4.2 Bevolkingsregister

In de eerste helft van de 19de eeuw hebben enkele landelijke
volkstellingen plaatsgehad. Dit waren momentopnamen. Na de
volkstelling van 1849 werden de mutaties bijgehouden in de
vorm van een bevolkingsregister per gemeente. In dit register,
dat meestal meerdere delen beslaat, werden op volgorde van
adres persoonsgegevens van alle bewoners van het betreffende
huis opgenomen. Alle veranderingen in deze gegevens – bijvoor-
beeld de geboorte van een kind – werden bijgehouden. Elke tien
jaar werd vervolgens een nieuwe volkstelling gehouden aan de
hand waarvan een nieuw register werd aangelegd. 

Soms zijn als onderdeel van het bevolkingsregister nog bij-
zondere registers bijgehouden, bijvoorbeeld voor dienstboden

en knechten, schippers en bewoners van instellingen als gevan-
genissen, kloosters en ziekenhuizen. 

In 1920 (in de stad Utrecht al in 1910) is men overgegaan op
een systeem van gezinskaarten. Van elk gezin werd een kaart
met de persoonsgegevens van de gezinsleden bijgehouden.
Daarnaast werd een systeem van woningkaarten aangelegd met
globale gezinsgegevens, geordend op volgorde van het adres. In
1938 is de gezinskaart vervangen door de persoonskaart. Van
elke inwoner werd een kaart aangelegd. De gemeenten kregen
tot uiterlijk 1940 de tijd om dit systeem in te voeren. Sommige
grote gemeenten waren overigens al eerder op dit systeem over-
gestapt.

Soms zijn – meestal in grotere plaatsen zoals de stad Utrecht –
naast het eigenlijke bevolkingsregister ook nog afzonderlijke
registers van vestiging en vertrek bijgehouden. Hierin werd bij-
gehouden welke inwoners zich nieuw hadden gevestigd of
waren verhuisd naar een andere plaats, onder vermelding van
de datum van de verhuizing, de oude woonplaats en het nieuwe
adres, en bij verhuizing naar elders de naam van de nieuwe
woonplaats. In de gemeente Utrecht zijn deze registers opge-
maakt over de periode 1850-1923. Een naamindex per jaar maakt
het zoeken eenvoudig.

Welke gegevens vindt u in het bevolkingsregister?
De volgende persoonsgegevens werden genoteerd: naam;
geboortedatum; geboorteplaats; geslacht; burgerlijke staat; ver-
houding tot de hoofdbewoner; beroep; godsdienst; datum van
inschrijving op dat adres. Wanneer iemand verhuisde, dan werd
de datum van de verhuizing en het nieuwe adres of de nieuwe
woonplaats vermeld. In dat laatste geval werd de naam doorge-
haald. Dit gebeurde ook bij overlijden. Nieuwe bewoners, bij-
voorbeeld een gezin dat naar dat adres was verhuisd of een jong-
geborene, werden bijgeschreven. Na de invoering van de gezins-
kaarten en later de persoonkaarten bleef de registratie op
dezelfde leest geschoeid. De kaarten van gezinnen en personen
die naar elders vertrokken en van overledenen werden gelicht
en opgezonden aan respectievelijk de nieuwe woongemeente
en het CBS.
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■ Familie Bunschoten 
Het bevolkingsregister van de stad Utrecht betreffende het gezin van
Baldus Cornelis Bunschoten en Maria Musman wonende in de Vos-
straat 6bis

‘In de Vosstraet staat een gebouw,
daar woont Bunschoten en zijn vrouw.
Een huis met heel veel ruiten,
veel kak,maar weinig duiten.’
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Hoe vindt u de gezochte gegevens in het bevolkingsregister? 
De praktijk van het onderzoek in de bevolkingsregisters hangt
voor een groot deel af van de toegankelijkheid en beschikbaar-
heid van die registers. Zijn de registers in een archiefdienst ter
inzage, dan vormen deze een zeer geschikte bron om snel gene-
alogische gegevens te verzamelen. Zijn de registers alleen maar
op de secretarie ter inzage of verhuisden de voorouders vaak,
dan is veel zoekwerk onvermijdelijk. Als dat mogelijk is, ver-
dient onderzoek via de BS–registers in dat geval dus de voor-
keur.

U kunt het bevolkingsregister op twee manieren binnenko-
men. Wanneer u via een akte van de BS, een register van vesti-
ging of op een andere manier het adres kent, dan kunt u direct
op dat adres zoeken. Is dat niet het geval, dan moet u gebruik
maken van de beschikbare naamindexen. De bevolkingsregis-
ters zijn voorzien van naamindexen van wisselende kwaliteit.
Sommige zijn destijds door de administratie vervaardigd, ande-
re later door de archiefdiensten. U moet er rekening mee hou-
den, dat sommige oorspronkelijke naamindexen zijn ingericht
per wijk. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de gemeente Utrecht.
Dit maakt het zoeken uiteraard lastiger. Op het bevolkingsregis-
ter van Amersfoort is over de periode 1860–1939 een naamindex
op de inwonende personen aanwezig.

Bij de gezins– en de persoonskaarten doet het er uiteraard
niet toe of u het adres kent.

Voordelen van het bevolkingsregister
Omdat alle wijzigingen genoteerd worden, kunt u via het bevol-
kingsregister de samenstelling en de levensloop van een gezin
vanaf 1850 volgen. Dit gaat soms veel sneller dan via alleen de
BS–registers. U hoeft niet meer alle akten van personen met een
bepaalde achternaam door te nemen. Is iemands overlijden in
een bepaalde plaats niet te vinden, dan is de kans dus heel groot
dat hij/zij naar een andere gemeente verhuisd is en dat moet
dan in het bevolkingsregister genoteerd zijn. In het bevolkings-
register van de nieuwe woonplaats wordt deze persoon dan
tezelfdertijd ingeschreven. Het kost wel wat tijd, maar zo kunt u
het overlijden van regelmatig verhuizende voorouders achter-
halen.

Beperkingen van het bevolkingsregister
In paragraaf 4.1 hebt u al kunnen lezen dat het niet eenvoudig is
om het huwelijk of overlijden terug te vinden van iemand die
veel verhuisde. In zo’n geval is het raadplegen van het bevol-
kingsregister meestal onontbeerlijk. Verhuizingen leidden tot
vele toevoegingen en doorhalingen in het bevolkingsregister.
Fouten zijn hierbij overmijdelijk. Daarom moet u de gegevens

die u aan het bevolkingsregister hebt ontleend altijd controle-
ren aan de hand van de BS–registers, voor zover die tenminste
openbaar zijn. Na de invoering van de gezinskaarten doet dit
probleem zich gelukkig in veel mindere mate voor.

––––––––––

Literatuur

A. Knotter en A.C. Meijer, red., ‘De gemeentelijke bevolkingsregisters

1850–1920’, in: Broncommentaren 2 (Den Haag 1995) 75–116

H.J. Seegers en M.C.C. Wens, Persoonlijk gegeven: grepen uit de

geschiedenis van bevolkingsregistratie in Nederland (Amersfoort 1993)

Vindplaatsen

Het Utrechts Archief: Bevolkingsregister (1849–1936) van de gemeente

Utrecht, bevolkingsregister (1851–1939) van de voormalige gemeente

Zuilen en bevolkingsregisters van een groot aantal andere gemeenten in

de provincie Utrecht. 

Gemeente– en streekarchieven/archivariaten: Bevolkingsregisters van

gemeenten met een archiefdienst (1850–ca 1940). 

Gemeentesecretarieën: Bevolkingsregisters van gemeenten zonder

archiefdienst. Verder berusten hier de nog niet aan archiefdiensten

overgedragen gedeelten, doorgaans de periode vanaf ca 1938. De

gegevens zijn voor derden in principe niet ter inzage, tenzij de

betreffende gemeente een andere regeling heeft getroffen. Voor het

verstrekken van deze gegevens worden leges geheven.

Centraal Bureau voor Genealogie: Microfilms/–fiches van de

bevolkingsregisters van vele gemeenten.

––––––––––

4.3 Adresboeken

Naast het dikwijls ingewikkelde bevolkingsregister is in sommi-
ge plaatsen een eenvoudiger bron aanwezig om snel achter het
adres van een voorouder te komen: de adresboeken. In de pro-
vincie Utrecht zijn deze alleen beschikbaar voor de gemeenten
Amersfoort (1896–1972), Soest (1908–1970), Woerden (vanaf 1931
onregelmatig verschenen) en Utrecht (1850–1975). Alleen de
hoofdbewoner wordt hierin vermeld, dus niet de gezinsleden en
inwonend personeel of kostgangers.
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■ Familie Bunschoten 
Vermelding van Baldus Cornelis Bunschoten in het adresboek 
van de stad Utrecht, 1874–1875

4.4 Volkstellingsregisters

Vóór 1850 bestond er geen bevolkingsregister. Wel zijn in de
jaren 1795/1796, 1807/1808, 1829, 1839 en 1849) landelijke volk-
stellingen gehouden waarvan de resultaten in volkstellingsre-
gisters zijn vastgelegd. In de provincie Utrecht vond daarnaast
nog een volkstelling plaats in 1824.

De volkstellingsregisters zijn evenals het bevolkingsregister
ingericht volgens adres. Van elke bewoner van dat adres staan
de naam, de leeftijd, de geboorteplaats en het beroep vermeld.
Maar, het blijft een momentopname, veranderingen zijn dus
niet vermeld. Meestal heeft de administratie geen naamindex
vervaardigd. Ook moderne, door archiefdiensten vervaardigde
naamindexen ontbreken meestal.

––––––––––

Vindplaatsen

Het Utrechts Archief: Volkstellingsregisters 1813, 1824, 1830 en 1840 van de

gemeente Utrecht, en volkstellingsregisters van een groot aantal andere

gemeenten in de provincie Utrecht.

Gemeente– en streekarchieven/archivariaten: Volkstellingsregisters van

1812–1840 van gemeenten met een archiefdienst.

Gemeentesecretarieën: Volkstellingsregisters van 1812–1840 van gemeenten

zonder archiefdienst.

Centraal Bureau voor Genealogie: Microfilms/–fiches van de

volkstellingsregisters van vele gemeenten.

––––––––––

4.5 Memories van successie

In 1806 werd door het Bataafs Bewind een ordonnantie op het
recht van successie (belasting op erfenissen) van kracht waarbij
gemeentelijke ontvangers werden aangesteld die de namen van
overleden personen registreerden. Later werd de provincie
Utrecht ten behoeve van de inning verdeeld over een aantal kan-
toren, die bijna allemaal in het jaar 1818 van start gingen. Onder
ieder kantoor ressorteerde een aantal gemeenten. 

Vanaf 1818 waren de erfgenamen van een overledene ver-
plicht binnen zes maanden na het overlijden schriftelijk aangif-
te hiervan te doen bij een ontvanger belast met de invordering
van het recht op successie. Deze ontvanger taxeerde de waarde
van de nalatenschap en maakte een overzicht van de baten en
lasten, de zogenaamde memorie van successie. Aan de hand
hiervan werd bepaald hoeveel successiebelasting de erfgena-
men moesten betalen. 
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Welke gegevens vindt u in een memorie van successie?
In een memorie van successie vindt u de volgende gegevens:
naam van de overledene; overlijdensplaats en datum; overzicht
van het bezit aan en de waarde van het onroerend goed; namen
en woonplaatsen van de erfgenamen; soms de datum van een
testament of een akte van huwelijksvoorwaarden en de naam
van de betreffende notaris.

De waarde van de nagelaten goederen werd vóór 1878 alleen
aangegeven als er successiebelasting betaald moest worden. Dat
was het geval als de erfenis na aftrek van schulden meer dan
ƒ 300 waard was. Verder hoefde iemand vóór 1878 geen belas-
ting te betalen als er alleen erfgenamen in rechte lijn waren
(kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen). 

Dit veranderde in 1878. Vanaf dat jaar waren ook de erfgena-
men in rechte lijn belast, maar alleen als de erfenis (na aftrek
van schulden) meer dan ƒ 1000 bedroeg.

Hoe vindt u de gezochte memorie van successie?
Wat u altijd moet weten voordat u gaat zoeken in de memories
van successie is de plaats en tot 1856 ook de datum van overlij-
den van uw voorouder.

– Overleden 1806–1817
De memories zijn gerangschikt naar plaats en daarbinnen op
datum van overlijden. U moet dus de plaats en de datum van
overlijden weten.

– Overleden 1818–1855
De memories zijn geordend naar kantoren van ontvangers en
daarbinnen op datum van overlijden. Ook voor deze periode
moet u dus de plaats en de datum van overlijden weten. 

– Overleden 1856–1927
a) In de toegang op de memories van successie vindt u onder

welk kantoor de woonplaats van de overledene viel.
b) Raadpleeg de tafels Vbis van dit kantoor. Een tafel Vbis is

een naamindex van alle overleden personen per kantoor en
per jaar. Het bevat de naam van de overledene, de
woonplaats, aantekeningen over de afhandeling van de
nalatenschap en het aktenummer. Soms worden beroep en
geboorteplaats van de overledene vermeld.

c) Als er in de tafel Vbis een datum van de ‘dagteekening van
de aangifte der primitieve Memorie van aangifte’ staat, is er
een memorie bewaard gebleven.

d) Als er een memorie bewaard is gebleven, kunt u de
memories van dat jaar opvragen aan de hand van de
toegang.

e) De memories zijn geborgen in volgorde van de nummers die
in kolom 2 van de tafel Vbis staan (register nummer 4
genoemd).

––––––––––

Literatuur

Rijksarchiefdienst, Zoekwijzer Erfenissen. Memories van successie (Rijswijk

1996)

Vindplaatsen

Het Utrechts Archief: Aanwezig zijn de memories van 1806–1927. De

memories ouder dan 75 jaar zijn openbaar.

––––––––––

Uit de krant van ‘De Liefde’, Nieuws en advertentieblad voor alle trouwlustige
harten, 1910
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■ Familie Bunschoten 
Doopinschrijving van Baltes van Bunschoten in Zuilen

5 Onderzoek in de
periode vóór 1811

…Den 20 dito is des
voormiddags gedoopt een
kind van…

Via het onderzoek in de BS–registers, het bevolkingsregister en
de overige hierboven genoemde bronnen hebt u de periode vóór
1811 bereikt. Misschien beschikt u al over data en plaatsen van
de doop, bijvoorbeeld via de huwelijksbijlagen. Ook de kerkelij-
ke gezindte is dan bekend. In dit hoofdstuk worden de belang-
rijkste bronnen uit de periode vóór 1811 besproken.

5.1 Doop-, trouw en begraafregisters

Tot 1811 was het Utrechtse platteland ingedeeld in gerechten, 
de voorlopers van de (burgerlijke) gemeenten. Deze werden in
1818 gevormd, deels door samenvoeging van gerechten. In de
gerechten oefenden schout en schepenen (ook – een beetje ver-
warrend – het gerecht genoemd) zowel het bestuur als de recht-
spraak uit.

Vóór 1811 bestond er geen BS en speelde de overheid bij de
registratie van geboorten, huwelijken en overlijdens slechts een
bijrol. Dit was het domein van de verschillende kerken. Zij leg-
den doop-, trouw- en begraafregisters aan, in de wandeling de
DTB–registers genoemd. Onder ‘Vindplaatsen’ wordt uitgelegd
hoe u te weten kunt komen welk register u nodig hebt en of dat
bewaard gebleven is.

De inhoud van de DTB-registers is zeer verschillend per
plaats, per kerk en per periode. De kwaliteit en de kwantiteit
van de gegevens is afhankelijk van het enthousiasme van de
persoon die de registers bijhield, doorgaans de dominee of de
koster, en de pastoor. Enkele vaste gegevens zijn vrijwel altijd
vermeld.

De meeste registers in de provincie Utrecht zijn aangelegd
door de Nederduits–gereformeerde (na 1795: Nederlands–her-
vormde) gemeenten en in de tweede plaats door de
rooms–katholieke parochies. Ook de kleinere kerkgenootschap-
pen (doopsgezinden, lutheranen, remonstranten, Waals–gere-
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formeerden en oud–katholieken) hebben registers laten opma-
ken. De rooms–katholieke registers zijn vaak in het Latijn
geschreven. Veel kennis van het Latijn is echter niet nodig,
omdat steeds standaardtermen worden gebruikt.

adolescens jongeman
baptizatus gedoopt
confirmatus gevormd
coniunctus gehuwd
contrahere matrimonium een huwelijk sluiten
defunctus overleden
filius/filia zoon/dochter
mater moeder
natus geboren
obiit overleden
pater vader
patrinus/patrina peter/meter
proclamatio afkondiging
sepultus begraven
sponsus/sponsa echtgenoot/note
testis getuige
uxor echtgenote
vidimus wij hebben gezien
viduus/vidua weduwnaar/weduwe
vir echtgenoot

––––––––––

Literatuur

P.J.W. van den Berk, Latijn bij genealogisch onderzoek, bewerkt door

Mariëlle van der Beek (Den Haag 1997)

––––––––––

Welke gegevens vindt u in de DTB–registers?

Doopregisters
In deze registers zijn niet de geboorten vermeld, maar de dopen.
Een doopregister bevat de volgende gegevens: de doopdatum;
de naam van de dopeling; de namen van de ouders. In de oudere
registers wordt de naam van de moeder soms weggelaten. Som-
mige doopregisters bevatten daarnaast: de geboortedatum; de
woonplaats van het gezin; de namen van doopgetuigen met
soms hun familierelatie tot de dopeling.

Trouwregisters
Een trouwregister bevat de volgende gegevens: de huwelijksda-
tum; de namen van bruid en bruidegom. Een uitgebreider
trouwregister kan bevatten: de geboorteplaats; de plaats van
herkomst; de woonplaats; de burgerlijke staat van bruid en brui-
degom; de namen van getuigen, soms met hun familierelatie tot
bruid of bruidegom. Incidenteel wordt een beroep of een leeftijd
vermeld. 

Met burgerlijke staat wordt bedoeld of bruid en bruidegom
voor de eerste keer trouwden - er staat dan JM en JD, voor
respectievelijk jonge man en jonge dochter - of dat ze weduw-
naar of weduwe waren. De naam van de overleden
echtgenoot/note is dan ook vermeld.

De datum van een huwelijksinschrijving vraagt nog wel wat
uitleg. Op een bepaald tijdstip ging men in ondertrouw, waarna
op drie achtereenvolgende zondagen het voorgenomen huwe-
lijk publiekelijk werd afgekondigd. Een ieder kon dan bezwaar
tegen het huwelijk aantekenen. Waren er geen problemen, dan
werd het huwelijk voltrokken, meestal op de dag van de derde
afkondiging. Omdat dikwijls - en zeker in kleine plaatsen - geen
afzonderlijke ondertrouwregisters werden bijgehouden, is de
eerste datum die in een trouwregister is vermeld vaak de onder-
trouwdatum (en dus niet de huwelijksdatum).

Voor de wet was een huwelijk in de provincie Utrecht alleen
rechtsgeldig als het gesloten was voor de Nederduits– of de
Waals–gereformeerde kerk of voor het gerecht. Gereformeer-
den sloten hun huwelijk dus voor de eigen kerk, maar rooms–
en oud–katholieken, joden en leden van de kleine protestantse
kerken trouwden voor het gerecht. 

Het publiekelijk afkondigen gebeurde op zondag tijdens de
dienst of bij gerechtelijke huwelijken op marktdagen bij het
stad– of rechthuis. 

Naast het gerechtelijke huwelijk sloten andersdenkenden
dikwijls ook een huwelijk voor de eigen kerk. In deze trouwre-
gisters wordt van de ondertrouw geen aantekening gehouden.
In deze gevallen is het dus mogelijk op twee plaatsen naar een
huwelijk te zoeken, bij de eigen kerk en bij het betreffende
gerecht. Na 1795 (in de stad Utrecht al in 1729) moesten ook
huwelijken tussen gereformeerden voor het gerecht worden
aangetekend. 

Een huwelijk moest afgekondigd worden in de woonplaats
van beide echtelieden, en soms in meerdere als de personen in
de laatste maanden veel verhuisd waren. Zo konden alle beken-
den bereikt worden. Het is dus mogelijk om in verschillende
plaatsen afkondigingen van het huwelijk van voorouders te vin-
den. Omdat niet in elke plaats evenveel genoteerd staat, is het
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zinvol het onderzoek niet tot het bekijken van één inschrijving
te beperken. Meestal staat in de akte van de ene plaats een ver-
wijzing naar de andere plaats.

■ Familie Bunschoten 
Huwelijksinschrijving van Theunis Cornelis van Bunschooten en Pie-
ternelle Baltus van Voornveld,1717 
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Begraafregisters
Een begraafregister bevat de volgende gegevens: de datum van
de begrafenis; de naam van de overledene. Een meer uitgebreid
begraafregister bevat daarnaast: de overlijdensdatum; de woon-
plaats; de leeftijd; de begrafeniskosten. Jonge kinderen worden
vaak niet met hun eigen naam aangeduid, maar met de naam
van de vader: ‘kind van Jan de Vries’. Vrouwen zijn soms alleen
onder de naam van hun echtgenoot vermeld: ‘huisvrouw van
Jan de Vries’.

Vroeger konden overledenen alleen in Nederduits–gerefor-
meerde kerken worden begraven. Daarom staan in de gerefor-
meerde begraafregisters ook andersdenkenden vermeld.

Voor de stad Utrecht is nog een ander register beschikbaar
waarin overlijdens zijn opgetekend. De in 1623 ingestelde Mom-
boirkamer had als taak het houden van toezicht op een juist
beheer van de nalatenschappen van minderjarigen. Daarom
moesten kosters en doodgravers de namen en adressen van de
overledenen en van de nabestaanden aan de Momboirkamer
doorgeven en daarbij opgeven of de overledene onmondige kin-
deren naliet. Deze registers zijn opgemaakt van 1623–1811 en
voorzien van een naamindex.

■ Familie Bunschoten 
Begraafinschrijving van Cornelia Haring,12 aug.1755

Hoe vindt u de gezochte inschrijvingen in de DTB–registers? 
De methode van onderzoek naar voorouders in de periode vóór
1811 is dezelfde als die na 1811, alleen zijn de beschikbare bron-
nen veel minder uitgebreid en volledig. De volgorde van onder-
zoek is weer: zoeken doop, completeren gezin, zoeken huwelijk
ouders en zoeken begraven ouders. Gelukkig zijn de meeste
DTB–registers geïndiceerd. In de provincie Utrecht is dit voor
ongeveer 75% van de registers het geval.

Het zoeken naar de doopinschrijving
Wanneer u via de huwelijksbijlagen hebt gevonden waar en
wanneer een voorouder gedoopt is en wat de namen van
zijn/haar ouders zijn, dan kan opgezocht worden of het doopre-
gister van die plaats bewaard is gebleven. Meestal is de doopin-
schrijving dan op de gegeven datum daadwerkelijk te vinden.
Bij een uitgebreide inschrijving staat een doopgetuige vermeld,
die, zeker bij gereformeerde dopen, vaak een familielid is. In
rooms–katholieke doopregisters staat de woonplaats vaker ver-
meld dan in de gereformeerde registers, omdat de parochianen
doorgaans uit een hele regio afkomstig waren. Voor genealogen
is het van belang deze woonplaats te noteren, omdat in die
plaats eventueel andere gegevens te vinden zijn, zoals een
huwelijk voor het gerecht.
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Het zoeken naar de andere kinderen uit een gezin 
Evenals bij het onderzoek in de BS–registers moet u nagaan of
het echtpaar nog meer kinderen heeft gekregen. Wanneer van
een bepaald register geen naamindex beschikbaar is, dan zit er
niets anders op dan dit register chronologisch door te nemen en
te zoeken tot de gezochte namen zijn gevonden. Meer nog dan
na 1811 moet u erop letten alle doopgegevens van de kinderen
uit het gezin te noteren. Vooral de voornamen van de kinderen
en de gegevens van de doopgetuigen kunnen aanknopingspun-
ten voor verder onderzoek opleveren. Het zoeken naar voorou-
ders wordt namelijk vergemakkelijkt doordat onze voorouders
hun kinderen in het algemeen vernoemden volgens een vast
patroon. Het eerste kind werd naar opa of oma van vaderskant
vernoemd en het tweede kind naar opa of oma van moeders-
kant. Het komt ook voor dat meer kinderen in een gezin dezelf-
de voornaam hebben gekregen. Meestal is hiervan de reden dat
de eerstgeborene jong is overleden en een volgend kind weer
dezelfde naam kreeg, bijvoorbeeld omdat opa toch vernoemd
moest blijven. 

■ Familie Bunschoten 
Toch kan de onderzoeker wel eens op een dwaalspoor gebracht wor-
den.Baltus van Bunschoten trouwde in Maarssen in 1756 met Hilletje
Noppe.Zij zou afkomstig zijn van Utrecht. In Utrecht werd inderdaad
in 1744 de doop van een Heiltje Noppe gevonden.De namen van de
ouders waren Evert Noppe en Annetje van Spanje.Alles klopte pre-
cies: de beide zoons uit het huwelijk waren eerst naar zijn vader Teunis
en daarna naar haar vader Evert genoemd.Het enige wat niet klopte
was de leeftijd. Indien Heiltje in 1744 was gedoopt,dan zou zij in 1756
slechts twaalf jaar oud zijn en dat is geen waarschijnlijke leeftijd voor
een bruid.Hoewel ook andere bronnen aantoonden dat Evert wel de
vader zou moeten zijn is dit probleem jaren onoplosbaar geweest, tot-
dat een onderzoek in de akten van indemniteit (zie paragraaf 6.4) de
volgende inschrijving opleverde:Evert Noppe en Annigje van Spanje
en hun vier kinderen Hilletje,Hendrik,Willem en Daniel Noppe, gebo-
ren te Utrecht, komen in 1735 van Utrecht in Zuilen aan.Van Hendrik,
Willem en Daniel was in Utrecht inderdaad de doop al gevonden.
Omdat bij dit soort akten de kinderen altijd in volgorde van leeftijd
genoteerd werden moest Hilletje dus de oudste dochter zijn.De
ouders waren in 1727 getrouwd en Willem in 1730 gedoopt.Zij zal
dus rond 1728 geboren zijn en leefde in 1735 nog.De leeftijd van deze
Hilletje paste goed bij de in 1756 getrouwde Hilletje.Waarom werd
zestien jaar na haar geboorte dan weer een dochter Heiltje gedoopt
als zij nog niet overleden was? Nader onderzoek leverde op dat de
moeder van Evert een Hilligje Frans was en de moeder van Annetje
een Heiltje Frans.Tussen 1728 en 1744 waren geen andere dochters

geboren.De tweede dochter werd gewoon naar de tweede oma ver-
noemd en toevalligerwijs hadden die ongeveer dezelfde naam.Dit ver-
schijnsel staat niet op zichzelf; het komt vaker voor en bij genealogisch
onderzoek moet u dus altijd met de mogelijkheid rekening houden
dat twee kinderen in een gezin met dezelfde voornaam volwassen
geworden zijn.

Het zoeken naar het huwelijk van de ouders
De volgende stap in het onderzoek is het zoeken naar de huwe-
lijksinschrijving van de ouders. Uiteraard begint u met zoeken
in de woonplaats en bij de kerk waar de kinderen gedoopt zijn.
Een huwelijk tussen twee gereformeerden kan doorgaans alleen
in de registers van deze kerk gevonden worden, maar dat tussen
leden van andere kerken zowel in de registers van de eigen kerk
als van het betreffende gerecht.

Wanneer het huwelijk niet direct te vinden is, dan moet u
(net als bij de BS–registers) via een omweg proberen het huwe-
lijk te achterhalen. Zeker als het echtpaar slechts één kind in
een bepaalde plaats gekregen heeft, is het zoeken naar een
huwelijk moeilijk, omdat niet duidelijk is wanneer dit is geslo-
ten. Enkele van die omwegen worden hieronder besproken.

a) Zoeken naar de overlijdensakten van de ouders in de
BS–registers:
Wanneer het kind na ca 1760 is gedoopt, dan is het mogelijk dat
de ouders na 1811 zijn overleden. Dan kunt u wellicht uit hun
overlijdensakte van de BS hun geboorteplaats achterhalen. De
geboorteplaats van de ouders wordt zo goed als nooit in de
begraafregisters vermeld.

b) Zoeken naar de huwelijksinschrijvingen van de broers en
zusters:
Een tweede mogelijkheid is dat het gezin met een paar jonge
kinderen vanuit een andere plaats verhuisd is en in de nieuwe
plaats nóg een kind gekregen heeft. In die nieuwe plaats kun-
nen deze oudere broers en zusters getrouwd zijn. Misschien
staat in de huwelijksinschrijving de plaats van herkomst ver-
meld. Het ligt voor de hand om in die plaats dan ook naar de
huwelijksinschrijving van de ouders te zoeken. Deze methode
werkt niet altijd, omdat meestal nog niet bekend is wie broers
en zusters van de voorouder waren. Zeker in het geval van
patroniemgebruik is het zo goed als onmogelijk om de gegevens
op deze manier te achterhalen, maar bij een niet zo vaak voor-
komende achternaam kan deze manier succes hebben.
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c) Zoeken in andere bronnen:
Wanneer u met de DTB-registers niet verder komt, dan staan
twee tamelijk eenvoudige andere bronnen nog ter beschikking,
namelijk de kerkelijke lidmatenregisters en de akten van
indemniteit. Deze beide bronnen worden behandeld in de para-
grafen 5.2 en 6.4. Nog weer andere, maar vaak wat weerbarsti-
ger bronnen worden in hoofdstuk 6 besproken.

■ Familie Bunschoten 
Het huwelijk van Baltus van Bunschoten en Hilletje Noppe vond
plaats in Maarssen.Bij de inschrijving stond vermeld dat hij weduw-
naar was van Cornelia Haring,maar helaas niet waar hij vandaan
kwam.Bij Cornelia kreeg hij in de periode 1747-1754 in Maarssen drie
kinderen.Hij liet zijn kinderen gereformeerd dopen,maar de koster
had niet veel zin om de naam van de moeder te noemen. In 1747 staat
er:‘het kind van Baltes van Bunschooten wiens vrouw rooms is’. In het
begraafregister wordt zij wel met haar naam ingeschreven.
Zoeken naar het huwelijk van Baltes en Cornelia was een bijna onmo-
gelijke opgave. In Maarssen was het niet te vinden.Omdat het een
gemengd huwelijk was, is er ook nog de mogelijkheid dat ze voor het
gerecht getrouwd waren maar ook dat leverde niets op.Wellicht was
Baltes in Maarssen gedoopt.Dan is de datum van het huwelijk nog niet
gevonden maar het onderzoek kan toch verder.Maar helaas, zijn doop
was daar niet te vinden.Het onderzoek zou nu kunnen stoppen want
er was geen direct aanknopingspunt meer.Het lidmatenregister van
de Nederduits–gereformeerde kerk zou uitkomst kunnen bieden.
Helaas was Baltes geen lidmaat en komt hij er dus niet in voor.Nu
restte nog maar één mogelijkheid.Kijken of eventuele broers en zus-
ters van Baltes in Maarssen getrouwd waren en of bij hun inschrijving
vermeld stond waar ze vandaan kwamen.Dit kan in dit geval,omdat
de familie een niet al te veel voorkomende naam heeft. Eindelijk sloeg
het geluk toe. In 1750 trouwde een Grietje en in 1760 een Joanna.
Grietje kwam uit Schalkwijk en Joanna uit Zuilen. In de laatste plaats
werd in 1720 de doop van Baltes gevonden.De datum van het huwe-
lijk van Baltes en Cornelia bleef echter twintig jaar een onopgelost
raadsel.Toen kwam het laatste redmiddel voor de genealoog:het toe-
val.Zoekend naar iets geheel anders werd in Nigtevecht in 1745 het
langgezochte huwelijk aangetroffen.Er staat dat beiden te Maarssen
woonachtig waren.Waarom ze zoveel kilometer verderop gingen
trouwen is nog steeds een raadsel. Stond de dominee daar mogelijk
welwillender tegenover gemengde huwelijken?

Een gevonden huwelijksakte geeft dikwijls aanknopingspunten
voor verder onderzoek. Uit registers waarin alleen de namen en
de datum genoemd worden, kan niet zoveel informatie gehaald
worden. Staat er meer vermeld, zoals geboorteplaats of de plaats

van herkomst, dan kan het onderzoek in die plaats vervolgd
worden.

Bijna altijd staat vermeld of het huwelijk in een andere plaats
is aangetekend of afgekondigd. In de registers van die plaats
kunt u de inschrijving nalopen op meer informatie. Elke aanwij-
zing is bij het onderzoek in deze periode meegenomen.

■ Familie Bunschoten 
Huwelijksinschrijvingen van Steven Dupont en Hendrikje van de Geer 
in Zuilen (boven) en Amsterdam 
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Begrafenis van de patriotse student Cornelis Goverd Visser, gesneuveld op 9 mei 1787 bij Vreeswijk
[Het Utrechts Archief, H.A. S 87.14] 
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Zoeken naar de begrafenisdata van de ouders 
Tot slot van het onderzoek naar een gezin moet u zoeken naar de
datum van de begrafenis (of het overlijden) van de ouders. Wan-
neer u deze datum nog niet uit de huwelijksbijlagen van hun kin-
deren hebt verkregen, dan is het nodig de begraafregisters te raad-
plegen. In vergelijking met de doop– en trouwregisters zijn deze in
mindere mate geïndiceerd. Omdat meestal niet meer gegevens ver-
meld staan dan alleen de naam en de datum, is het niet altijd met
zekerheid vast te stellen of de inschrijving echt die van de gezoch-
te voorouder is. Alle mogelijke data dient u te noteren. Naderhand,
als via andere bronnen meer gegevens verzameld zijn, kan blijken
dat sommige data afvallen. Zo blijven uiteindelijk de goede gege-
vens over. Toch blijkt het in veel gevallen onmogelijk een begraaf-
gegeven van een voorouder te achterhalen. Een positieve uitzonde-
ring vormt bijvoorbeeld de stad Utrecht. Hier zijn van 1623–1811
overledenen genoteerd ten behoeve van de Momboirkamer en
deze overlijdensregisters zijn vrijwel volledig geïndiceerd.

Begraafgegevens zijn niet alleen in de begraafregisters van de ker-
ken terug te vinden. Ook in andere bronnen komen regelmatig lijs-
ten van overleden of begraven personen voor. De belangrijkste
daarvan is de financiële administratie van de kerkelijke gemeen-
ten. Tussen alle inkomsten en uitgaven van de kerk staan ook de
ontvangsten voor begraven vermeld dikwijls met opgave van de
naam van de overledene.

Zoeken naar de doopinschrijvingen van de voorafgaande generatie
De volgende stap is het zoeken naar de voorafgaande generatie. Dit
gaat op dezelfde manier. Het enige verschil is dat nu nog niet pre-
cies bekend is wanneer en waar de ouders gedoopt zijn. 

Wanneer bij een huwelijksinschrijving een geboorteplaats ver-
meld is, dan ligt het voor de hand in die plaats naar de doop te zoe-
ken. Wanneer de geboorteplaats niet vermeld is, dan is de meest
logische keus de woonplaats of de plaats waar het huwelijk geslo-
ten is. Wanneer u in deze plaatsen geen doop vindt, dan moet u
aan de hand van andere bronnen verder zoeken. Omdat in een
huwelijksinschrijving bijna nooit een leeftijd genoemd wordt, kan
daaruit niet worden afgeleid wanneer iemand geboren is. Wel kan
men in het algemeen zeggen dat iemand tussen zijn 18de en 35ste
levensjaar ging trouwen. U kunt daarom vanaf 18 jaar vóór het
huwelijk gaan zoeken naar een doop. Er is meer kans om de juiste
inschrijving te vinden als de familie een niet te algemene achter-
naam heeft. Het vinden van Jan Jansz kan problemen opleveren,
maar met extra hulp zoals gegevens van doopgetuigen hoeft dit
niet onoverkomelijk te zijn. Meestal lukt het wel de doopinschrij-
ving te vinden.

Het kan echter zo zijn dat de personen niet in hun huwelijks-
plaats geboren zijn en dat geen andere geboorteplaats in de huwe-
lijksinschrijving vermeld staat. Dan loopt het onderzoek vast.
Onderzoek in overige bronnen is dan noodzakelijk om een aan-
knopingspunt te krijgen voor verder onderzoek.

Huwelijken van militairen
Het zoeken naar voorouders die veel verhuisden – zoals militairen
die hun regiment volgden – is in het algemeen zeer tijdrovend. Een
nuttig hulpmiddel is het per plaats chronologisch ingerichte over-
zicht van de ‘militaire’ huwelijken in de provincie Utrecht tot 1811,
voorzien van naamindexen op de commandanten, de bruidegoms,
de bruiden en de overige genoemde personen. Dit vijfdelige over-
zicht, samengesteld door H.J. Wolters, is aanwezig in Het Utrechts
Archief.

––––––––––

Vindplaatsen

Na de instelling van de BS zijn de DTB–registers door de overheid

geconfisqueerd als retroacta, bedoeld om gegevens te kunnen verifiëren.

Vele registers waren toen al verloren gegaan. Over welke jaren, in welke

plaatsen, en van welke kerkelijke gemeenten DTB–registers bewaard zijn

gebleven, vindt u in: W. Wijnaendts van Resandt, Repertorium DTB. Globaal

overzicht van de Nederlandse doop–, trouw– en begraafregisters e.d. van

voor de invoering van de burgerlijke stand, herzien en bijgewerkt door

J.G.J. van Booma (’s–Gravenhage 19802) en – specifiek voor de provincie

Utrecht – in: Inventaris van de schaduwverzameling doop–, huwelijks–,

lidmaten– en begraafregisters van kerken in de provincie Utrecht 1579–1811,

alsmede een opgave van de aanwezige klappers (1997). Gerechten hadden

destijds in veel gevallen hun eigen gereformeerde gemeente, maar meestal

geen rooms- of oud–katholieke parochie of een gemeente van een van de

kleinere protestantse kerken. In bovengenoemde toegangen is te vinden

waar de inwoners van die plaatsen dan wél ter kerke gingen. In de

laatstgenoemde toegang is tevens te vinden of de betreffende registers zijn

geïndiceerd. Voor de stad Utrecht bestaat een afzonderlijke toegang: 

G.J. Röhner, Inventaris van de doop–, trouw– en begraafregisters van de

gemeente Utrecht 1583–1811(1860) en van de voormalige gemeente Zuilen

1652–1811(1843) (Utrecht 1990).

Het Utrechts Archief: DTB-registers van alle gemeenten in de provincie

Utrecht. Het oudste DTB-register van de provincie Utrecht is dat van de

rooms–katholieke parochie in Abcoude: 1573-1578. 

Gemeente– en streekarchieven/archivariaten: DTB–registers van de

gemeenten met een archiefdienst.

Centraal Bureau voor Genealogie: Microfilms/–fiches van de DTB–registers

van vele gemeenten.

––––––––––
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5.2 Lidmatenregisters

Voor onderzoek naar gereformeerden – en in mindere mate ook
leden van andere kerken – vormen de lidmatenregisters een
nuttige aanvullende bron. 

Welke gegevens vindt u in de lidmatenregisters?
De gereformeerde gemeenten hielden registers van belijdende
lidmaten bij. Met het doen van belijdenis des geloofs werd
iemand (belijdend) lidmaat. Dit gebeurde meestal rond het twin-
tigste levensjaar. Daarna kon iemand ook deelnemen aan het
Heilig Avondmaal.

Evenals bij de DTB–registers geldt bij deze registers dat de
kwaliteit en de kwantiteit van de gegevens per plaats en periode
verschillen. In sommige gemeenten werd bij de aanstelling van
een nieuwe predikant of koster een overzicht gemaakt van alle
lidmaten. Nadien werden wijzigingen in zo’n lijst bijgehouden.
In andere gemeenten werden alleen de namen van de nieuwe
lidmaten genoteerd. De datum van de belijdenis wordt altijd
vermeld. Dikwijls is ook vermeld of iemand belijdenis heeft
gedaan in de betreffende gemeente of in een andere, bijvoor-
beeld die van zijn/haar vorige woonplaats. In dat geval heeft
betrokkene een attestatie (verklaring) van de betreffende predi-
kant ingeleverd. In sommige gevallen – en daar gaat het natuur-
lijk om – wordt de naam van deze plaats genoemd. 

Het overlijden van een lidmaat werd soms ook in het register
aangetekend, bijvoorbeeld met ‘dood’ of met het Latijnse ‘obiit’,
soms met vermelding van de datum.

Wanneer iemand naar elders verhuisde, dan werd achter de
naam ‘vertrokken’ (in het Latijn ‘abiit’) genoteerd, soms onder
vermelding van de datum van uitschrijving en de nieuwe woon-
plaats.

De gemeenten van de kleinere protestantse kerken legden
vergelijkbare registers aan. De rooms– en oud–katholieken ken-
den geen lidmaten, wel kunt u lijsten van paschanten aantref-
fen, parochianen die hun verplichte paasbiecht hadden afge-
legd.

Wanneer gebruikt u de lidmatenregisters?
De lidmatenregisters kunnen een oplossing bieden voor de vol-
gende twee problemen bij genealogisch onderzoek in de perio-
de vóór 1811: 

a) een echtpaar liet kinderen dopen in de plaats waar het
huwelijk niet was gesloten;

b) de plaats van herkomst van bruid of bruidegom staat niet bij
de huwelijksinschrijving aangetekend.

De vraag is in beide gevallen: waar komt deze voorouder van-
daan? Misschien kan de datum van inschrijving in de lidmaten-
registers van de woonplaats worden gevonden. Is de voorouder
met attestatie vanuit een andere plaats gekomen, dan dient u
het onderzoek in die plaats voort te zetten. Was de voorouder
lidmaat geworden door belijdenis, dan woonde hij/zij reeds in
die gemeente. Dan zijn er weer twee mogelijkheden. Wanneer
hij/zij steeds in die plaats had gewoond, dan kunt u de doop
ongeveer achttien tot twintig jaar vóór de datum van de belijde-
nis in die gemeente verwachten. Wanneer hij/zij met de ouders
van elders gekomen was, dan is het raadzaam om vóór die tijd
in het betreffende lidmatenregister te zoeken naar personen
met dezelfde achternaam die van elders afkomstig zijn. Moge-
lijk zijn dit de gezochte ouders. In de plaats van herkomst kan
dan gekeken worden of deze personen ook werkelijk de ouders
zijn.

Ook bij het completeren van een gezin, het zoeken naar meer
kinderen en het overlijden van de ouders, kunnen deze registers
voor u van nut zijn.

––––––––––

Vindplaatsen

Over welke jaren, in welke plaatsen, en van welke kerkelijke gemeenten

lidmatenregisters bewaard zijn gebleven, vindt u in: W. Wijnaendts van

Resandt, Repertorium DTB. Globaal overzicht van de Nederlandse doop–,

trouw– en begraafregisters e.d. van voor de invoering van de burgerlijke

stand, herzien en bijgewerkt door J.G.J. van Booma (’s–Gravenhage 19802) en

– specifiek voor de provincie Utrecht – in: Inventaris van de

schaduwverzameling doop–, huwelijks–, lidmaten– en begraafregisters van

kerken in de provincie Utrecht 1579–1811, alsmede een opgave van de

aanwezige klappers (1997). Elke gerecht had vroeger een gereformeerde

gemeente, maar niet altijd een rooms- of oud–katholieke parochie of een

gemeente van een van de kleinere protestantse kerken. In bovengenoemde

toegangen is te vinden waar de inwoners van die plaatsen dan wél ter kerke

gingen. In de laatstgenoemde toegang is tevens te vinden of de betreffende

registers zijn geïndiceerd.

Het Utrechts Archief: Lidmatenregisters van de kerkelijke gemeenten en

parochies in de provincie Utrecht.

Gemeente– en streekarchieven/archivariaten: Lidmatenregisters van de

kerkelijke gemeenten en parochies in gemeenten met een archiefdienst.

––––––––––
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[Het Utrechts Archief, archief huis Zuilen, inv.nr. 1595]
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[Het Utrechts Archief, bibliotheek LXIV C166]
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6 Overige bronnen

…Welke personen, na
een driemaal onverhinderd
huwelijk voorstel gehad te
hebben in den egten staat
zijn bevestigd…

De hieronder genoemde bronnen geven de mogelijkheid een
vastgelopen onderzoek uit de periode vóór 1811 weer vlot te
trekken. Maar ook treft u in deze bronnen aanvullende gege-
vens aan over uw voorouders. U kunt dan denken aan bijzonder-
heden over de koop of verkoop van een huis, de inrichting van
dat huis en de nalatenschap.

Naast deze algemeen aanwezige bronnen, bestaan er dikwijls
nog andere bronnen die specifiek zijn voor een bepaalde plaats
en belangrijk zijn voor genealogisch onderzoek. Een voorbeeld.
In de stad Utrecht bestond de al eerder genoemde Momboirka-
mer met als taak het houden van toezicht op een juist beheer
van de nalatenschappen van minderjarigen. In het archief van
deze instelling bevinden zich verschillende registers met de
namen van voogden en andere betrokkenen. Vanwege de grote
hoeveelheid namen over een lange periode vormen deze regis-
ters een belangrijke bron voor genealogisch onderzoek. Op deze
registers zijn moderne naamindexen vervaardigd. Ook in
Amersfoort en de kleinere steden bestonden dergelijke weeska-
mers. Op het platteland werden voogdijzaken door het gerecht
geregeld. Zie hiervoor paragraaf 6.2. 

6.1 Notariële archieven

Evenals tegenwoordig moesten ook vroeger bepaalde zaken
juridisch goed geregeld zijn. Van dergelijke rechtshandelingen
werd daarom op verzoek van betrokkenen een akte opgemaakt
door een daartoe bevoegde instantie. In de periode vóór 1811 had
men twee mogelijkheden. Men kon naar een notaris gaan, maar
ook naar het eigen gerecht. In veel plaatsen was namelijk geen
notaris gevestigd. Schout en schepenen namen dan dezelfde
taken waar. Vanaf 1811 kon men voor dit soort handelingen
alleen nog maar terecht bij de notaris. 
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Welke gegevens vindt u in de notariële protocollen?
Een notarieel protocol bevat de minuten van de akten. Een
minuut is de door betrokkene(n) getekende versie en heeft
bewijskracht. Een afschrift van deze akte wordt aan de persoon
of personen die de akte had/hadden laten opmaken ter hand
gesteld. Deze grossen treft u vaak aan in familiearchieven. 

Een notaris neemt alle akten chronologisch in zijn protocol
op. Een répertoire is een inhoudsopgave van een protocol, waar-
in kort is aangetekend welke akten zijn verleden. Vanaf 1811
zijn notarissen verplicht zo’n répertoire aan te leggen. 

Voor genealogen zijn onder meer de volgende akten van
belang: akten van huwelijksvoorwaarden, testamenten, boedel-
inventarissen, akten van boedelscheiding en akten van verkoop.

Akte van huwelijksvoorwaarden
Vaak wilden de ouders van een aanstaand echtpaar niet dat de
bezittingen die hun kind in het huwelijk inbracht, aan de aan-
getrouwde familie zouden vervallen als hun zoon of dochter
zonder kinderen zou overlijden. Dan werden huwelijksvoor-
waarden opgemaakt. Een akte van huwelijksvoorwaarden bevat
de volgende gegevens: de datum; de namen van het aanstaande
bruidspaar en de namen van assistenten, vaak familieleden als
ouders of ooms. Voor genealogen zijn deze akten van belang,
omdat ze een goede indicatie voor de huwelijksdatum geven bij
het ontbreken van trouwregisters. Huwelijksvoorwaarden wer-
den vaak enkele dagen tot maximaal enkele weken voor het
huwelijk opgesteld. 

Testament
Een testament bevat de volgende gegevens: de datum; de naam
van de testateur en de namen van de erfgenamen. Vaak worden
ook andere familieleden in zo’n akte genoemd. Door echtparen
werd dikwijls een zogenoemd mutueel (wederkerig) testament
opgesteld. Hierin werd het recht van de langstlevende op het
vruchtgebruik van de goederen van de echtgenoot/note vastge-
legd. Dikwijls trouwde men immers op huwelijksvoorwaarden
en zo kon worden voorkomen dat erfgenamen nog voor de dood
van de langstlevende hun erfdeel opeisten en bijvoorbeeld het
ouderlijk huis verkochten. Soms komen familieleden voor
onder degenen die met een legaat worden bedacht.

Voordat een testament kon worden opgemaakt was in de pro-
vincie Utrecht een octrooi nodig om te mogen testeren.

[Het Utrechts Archief, Stereofoto–album ‘Souvenir 1872’, z.n.]
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Boedelinventaris
Kwam iemand te overlijden dan moest eerst een inventaris van
de nalatenschap, de boedel, opgemaakt worden voordat de erfe-
nis verdeeld kon worden. Zo’n boedelinventaris bevat de volgen-
de gegevens: de datum; de naam van de overledene; de reden
waarom de inventaris werd opgemaakt - meestal het overlijden
en dan staat de overlijdensdatum vaak vermeld – en een
beschrijving van de boedel. Bij het ontbreken van begraafregis-
ters is de datum van een boedelinventaris of de hieronder
behandelde boedelscheiding een goede indicatie voor de overlij-
densdatum. Vaak wordt de datum zelf in de akte genoemd.
Meestal werd zo’n akte opgesteld op verzoek van de gezamenlij-
ke erfgenamen, die soms met name genoemd worden. Het is
vaak een zeer gedetailleerde opsomming van alle bezittingen.
Niet alleen het onroerende goed wordt beschreven, maar ook
alle huishoudelijke bezittingen. Zo is bijvoorbeeld precies te
zien hoeveel lepels en messen in de keuken aanwezig waren. 

––––––––––

Literatuur

H. van Koolbergen, Materiële cultuur: huisraad, kleding en bedrijfsgereedschap

(Zutphen 1991). Cahiers voor lokale en regionale geschiedenis 3

Th.F. Wijsenbeek–Olthuis, ‘Boedelinventarissen’, in: Broncommentaren 2 (Den

Haag 1995) 5–73

––––––––––

Akte van boedelscheiding
Nadat de hierboven beschreven boedelinventaris was opge-
maakt, kon de boedel verdeeld worden onder de erfgenamen,
de zogenaamde boedelscheiding. Een akte van boedelscheiding
bevat de volgende gegevens: de datum; de naam van de erflater;
de namen van alle erfgenamen met voor ieder het deel van de
erfenis dat hem/haar was toegevallen. 

Akte van verkoop
Verkoper en koper van onroerend goed (huis, land) kwamen
samen mondeling tot overeenstemming. In de akte van ver-
koop, het contract dat hierover voor de notaris werd opgesteld,
verklaarde de verkoper dat hij het perceel, waarvan ligging en
naastliggende percelen werden aangegeven, verkocht had en
verklaarde de eveneens aanwezige koper het goed gekocht te
hebben. De prijs werd vastgelegd. Het transport (de eigendoms-
overdracht, de feitelijke levering van het onroerend goed) kon
alleen geschieden voor schout en schepenen van het gerecht
waar het goed gelegen was. Zie hiervoor paragraaf 6.2. 

Hoe vindt u de gezochte akte?
Een deel van de akten van de notarissen in de stad Utrecht in de
periode ca 1560–1811 is nader ontsloten via het geautomatiseer-
de zoeksysteem NOTARIS. Met behulp van deze index kunnen
onder meer alle in de akten voorkomende personen, hun beroe-
pen en woonplaatsen en de ligging van onroerende goederen
worden gevonden. Daarnaast kan per soort akte (bijvoorbeeld
akten van verkoop) worden gezocht. Begin 1998 waren van de in
totaal 250.000 akten 100.000 akten uit de periode 1664–1772 ont-
sloten. De akten zijn gescand, zodat ze on line kunnen worden
geraadpleegd. Van deze images kunnen vervolgens prints wor-
den gemaakt. Bij raadpleging van dit systeem valt op hoeveel
personen niet in de stad Utrecht zelf woonden, maar elders in
de provincie Utrecht. Juist omdat niet in elke plaats een notaris
aanwezig was, werd een notaris in de grote stad Utrecht
gezocht. Ook voor voorouders die niet in de stad Utrecht woon-
den, is het dus zinvol deze index te raadplegen.

Daarnaast zijn protocollen van notarissen in Amersfoort,
Montfoort en Woerden nader ontsloten. De overige protocollen
hebben geen moderne index. Het grote probleem is dus: bij
welke notaris kunt u akten betreffende uw voorouder verwach-
ten? Wanneer u de juiste notaris hebt gevonden, dan kunt u het
répertoire raadplegen voor de data van relevante akten. Let wel,
het opmaken van een répertoire was pas vanaf 1811 verplicht.

In plaatsen met maar één of enkele notarissen valt het vinden
van de juiste notaris wel mee. Anders wordt dit in een stad als
Amersfoort, waar volgens een Statenverordening uit 1685 maar
liefst acht notarissen gevestigd mochten zijn. De archieven van
de notarissen in de provincie Utrecht zijn beschreven in één
inventaris. Meer dan een opsomming van de protocollen en de
répertoires is dit echter niet. De verkoper of de koper kunnen
heel ergens anders wonen dan in de woonplaats van de
betreffende notaris. Sommige families lieten hun zaken genera-
ties lang door hetzelfde notariskantoor behandelen, ook al was
men inmiddels naar een andere plaats verhuisd. Bovendien zijn
in grotere plaatsen als Utrecht en Amersfoort meerdere notaris-
kantoren gevestigd. In Heins en Mathijssen, Inventaris van de
notariële archieven treft u de namen aan van de notarissen die
tot 1905 in de provincie Utrecht hebben geresideerd.

Het is vrij gemakkelijk testamenten op het spoor te komen. Dit
kan op de volgende twee manieren:

a) voor het maken van een testament was tot 1811 toestem-
ming nodig van het Hof van Utrecht. In het archief van deze
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instelling bevinden zich registers van verleende octrooien over
de periode 1603–1806. Op deze registers is de volgende naamin-
dex samengesteld: J.H.M. Putman, Octrooien om te testeren.
1603–1806 (5 dln.; Utrecht 1984–1996). Hierin is per aanvrager
verwezen naar de ‘behandelende’ notaris en de datum van de
beschikking. Meestal werd al snel daarna een testament opge-
maakt en meestal ook door de genoemde notaris. 

b) in de memories van successie (zie paragraaf 4.5) uit de
periode 1818–1927 is vermeld of een overledene een testament
heeft opgemaakt en zo ja voor welke notaris en op welke datum
dat is gebeurd. 

c) het Centraal Testamentenregister bevat gegevens over alle
testamenten, opgemaakt in de periode 1890–1973 door perso-
nen overleden voor 1974. Voor inlichtingen uit dit register kunt
u zich schriftelijk richten tot het Algemeen Rijksarchief, afde-
ling Dienstverlening. Behalve de naam van degene die het testa-
ment heeft laten opmaken moet ook diens geboortejaar worden
opgegeven. Uit het register krijgt u tegen betaling de volgende
gegevens toegestuurd: de geboorteplaats; de geboortedatum;
het beroep; de woonplaats en het adres; de burgerlijke staat; de
datum en het nummer van de akte; de naam en de standplaats
van de notaris; soms de overlijdensdatum. Voor inlichtingen
over testamenten die na 1973 zijn opgemaakt, en over testamen-
ten die weliswaar voor 1973 zijn opgemaakt, maar waarvan de
testateurs na 1973 zijn overleden, kunt u zich schriftelijk wen-
den tot het Ministerie van Justitie, afdeling Centraal Testamen-
tenregister. Het ministerie verstrekt alleen inlichtingen, indien
een officieel bewijs van overlijden van de testateur wordt mee-
gestuurd. Let wel, de akte zelf moet in het betreffende notariële
archief worden geraadpleegd. Op het CBG is een naamindex op
testateurs geboren vóór 1871 aanwezig.

Op deze wijze komt u dus ook de notaris op het spoor voor wie
het testament was opgemaakt. Misschien treft u in diens proto-
col ook wel andere akten aan betreffende uw voorouder. Ook op
een andere manier kunt u nog achter de naam van de notaris
komen: in de huwelijksbijlagen van de BS zijn soms akten opge-
nomen waarin de naam van een notaris wordt genoemd, bij-
voorbeeld de akte van toestemming tot een huwelijk. Tenslotte
wordt soms in een akte van transport (zie paragraaf 6.2) de
naam van de notaris genoemd voor wie het goed was verkocht.

In sommige plaatsen zijn de akten van transport beter ontsloten
dan de notariële akten, terwijl het in andere plaatsen net
andersom is. U doet er verstandig aan hiermee rekening te hou-
den.

––––––––––

Literatuur

A.F. Gehlen, Notariële akten uit de 17e en 18e eeuw, handleiding voor

gebruikers (Zutphen 1986)

Rijksarchiefdienst, Zoekwijzer notarissen

Vindplaatsen

De notariële bescheiden zijn openbaar met de volgende uitzondering:

testamenten jonger dan 94 jaar zijn slechts raadpleegbaar nadat een

schriftelijk bewijs van het overlijden van de testateur is overlegd. 

Inventaris: W.B. Heins en J.A.C. Mathijssen, Inventaris van de notariële

archieven in de provincie Utrecht (1346)1560–1905 (Utrecht 1986). 

Voor de periode 1906–1915 is een supplement–inventaris beschikbaar.

Het Utrechts Archief: Archieven van notarissen die resideerden in de stad

Utrecht en in gemeenten zonder archiefdienst over de periode ca

1560–1915. 

Gemeente– en streekarchieven/archivariaten: Archieven van notarissen die

resideerden in gemeenten met een archiefdienst over de periode ca

1560–1915.

Archief van de arrondissementsrechtbank Utrecht: Archieven vanaf 1916

van overleden notarissen zijn onder beheer van de notaris–bewaarder en

berusten in het archief van de arrondissementsrechtbank Utrecht. Een

deel hiervan is onder bepaalde voorwaarden raadpleegbaar. Eens in de

tien jaar wordt een nieuw tienjarenblok naar de archiefdiensten

overgebracht. Het blok 1916–1925 is in 2002 aan de beurt.

––––––––––

■ Familie Bunschoten 
In de periode vóór 1811 is het beroep van iemand niet altijd te ach-
terhalen.Notariële akten kunnen dan soms verrassende gegevens
opleveren.Zo ging Cornelisz van Bunschooten in 1685 naar notaris 
C.de Coole in Utrecht om 41 oude schapen aan Heyndrick Segersz
Schouten te verkopen. In de akte staat vermeld dat hij schaapherder in
Maartensdijk was. In 1708 en 1714 ging hij naar notaris J.Woertman in
Utrecht om een huurcontract op te stellen voor de huur van acht
morgen land aan de Buitenweg te Westbroek, achter de Kievitsdijk.
Verhuurder was in beide gevallen Willem Vastrick. Aan de hand van de
omschrijving en oude kaarten kan bepaald worden waar dat stuk land
lag. We zien aan deze akten dat iemand die niet tot de toplaag van de
bevolking hoorde - een schaapherder - toch meerdere keren voor-
komt in de notariële archieven.Ook voor minder rijke voorouders
loont het dus zeker de moeite om de notariële akten te raadplegen.
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Jan Kuiper in 1749 op 107–jarige leeftijd gestorven in het Bartholomeus Gasthuis
[Het Utrechts Archief, bibliotheek XXVI D15 en I.A. Kuiper, J. (2) ]
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6.2 Rechterlijke archieven

Zoals gezegd waren niet overal notarissen werkzaam. In vele
gevallen wendden mensen zich daarom tot het plaatselijk
gerecht (schout en schepenen) voor het opmaken van akten, die
elders – bijvoorbeeld in de stad Utrecht – voor notarissen wer-
den opgemaakt. Andere taken van het gerecht, die buiten de
competentie vielen van de notaris, waren de registratie van
huwelijksaangiften van niet–gereformeerden (van 1795–1811
ook van gereformeerden) en de registratie van eigendomsover-
dracht (het transport) van onroerend goed en de vestiging van
hypotheken. 

Bij de verkoop van een huis ging de eigendom niet automa-
tisch over op de nieuwe eigenaar. In de stad Utrecht vond de
eigendomsoverdracht van onroerend goed al sinds de Middel-
eeuwen plaats voor het gerecht. In 1545 werd dit in het gehele
gewest Utrecht verplicht gesteld: zowel de overdracht van
onroerend goed als de vestiging en de overdracht van hypothe-
ken (plechten) dienden voortaan te geschieden voor het gerecht
van de plaats van ligging van het goed.

We spreken in bovengenoemde gevallen van voluntaire juris-
dictie (vrijwillige rechtspraak), waarbij het gerecht op verzoek
van alle betrokkenen rechtshandelingen vastlegt. Daarnaast
waren de gerechten competent op twee andere terreinen: de
civiele (burgerlijke) en de criminele (strafrechterlijke) jurisdic-
tie. Deze twee onderdelen blijven hier verder buiten beschou-
wing. 

In 1811 werden de plaatselijke gerechten opgeheven. De regi-
stratie van eigendomsoverdrachten en hypotheken werd over-
genomen door de hypotheekbewaarders. Na 1811 werden er dus
geen akten van transport of plechten meer aan belanghebben-
den uitgegeven. In dat jaar werd ook de BS ingesteld en eindigde
dus ook de registratie van huwelijksaangiften door het gerecht.

Welke gegevens vindt u in een transportakte? 
In de transportakten zijn globaal dezelfde gegevens opgenomen
als in de desbetreffende notariële akte (zie paragraaf 6.1). De
koopprijs is echter niet vermeld. In sommige gevallen is in deze
akten verwezen naar vorige transporten en naar de bijbehoren-
de notariële akte.

Hoe vindt u de gezochte akte?
Akten van transport, hypotheekakten en akten van overdracht
van hypotheken werden opgemaakt voor schout en schepenen
van het betreffende gerecht. Deze akten zijn in chronologische
volgorde opgenomen in protocollen van vrijwillige rechtspraak

of in afzonderlijke protocollen van transporten en plechten,
eveneens bijgehouden tot 1811. Het beginjaar van de bewaard
gebleven registers varieert per gerecht. 

De registers van transporten en plechten van de stad Utrecht
zijn over de periode 1529–1811 op oude eigenaar c.q. schulde-
naar, op nieuwe eigenaar c.q. schuldeiser en op straat toeganke-
lijk gemaakt. Ook van andere gerechten zijn deze protocollen
geïndiceerd: Amersfoort 1698–1799, Wijk bij Duurstede
1546–1794 en Woerden en geannexeerde gemeenten 1602–1811.

In sommige plaatsen zijn de akten van transport beter ontsloten
dan de notariële akten, terwijl het in andere plaatsen net
andersom is. U doet er verstandig aan hiermee rekening te hou-
den, indien u tenminste kunt kiezen.

––––––––––

Vindplaatsen

Het Utrechts Archief: Registers van transporten en plechten: stad Utrecht

1529–1811; gerecht Zuilen en Zwezereng 1686–1811; gerecht Oostwaard

1700–1810; buitengerechten ca 1500–1811; gerechten van dorpen in

gemeenten zonder archiefdienst. Zie: D.T. Koen, Inventaris van de

archivalia afkomstig van de dorpsgerechten in de provincie Utrecht

1489–1811 (Utrecht 1985). 

Gemeente– en streekarchieven/archivariaten : Gerechten van steden en

dorpen in gemeenten met een archiefdienst (behoudens enkele

uitzonderingen).

––––––––––

6.3 Burgerboeken

In de steden hadden burgers vroeger meer rechten dan andere
inwoners. Het burgerrecht was bijvoorbeeld vereist om lid van
een gilde te kunnen worden. Kinderen van burgers bezaten
automatisch het burgerrecht. Voor nieuwkomers gold dit uiter-
aard niet. Zij konden dit recht kopen, mits zij aan een aantal
voorwaarden konden voldoen. In de steden zijn meestal regis-
ters van nieuwe burgers aangelegd. Wanneer een van elders
afkomstig persoon het burgerrecht verwierf, dan werd vaak de
plaats van herkomst of de geboorteplaats vermeld. Ook het
beroep werd meestal genoemd. Het is dus een geschikte bron
om achter de herkomst van een voorouder te komen. Meestal is
een naamindex beschikbaar. Aan het begin van de 19de eeuw
stierf het stedelijk burgerrecht een zachte dood.
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––––––––––

Vindplaatsen

Het Utrechts Archief: Registers van nieuwe burgers van de stad Utrecht,

met (onvolledige) naamindex over 1306–1828.

Gemeente– en streekarchieven/archivariaten: Registers van de andere

steden.

––––––––––

6.4 Akten van indemniteit

In de 17de en 18de eeuw werd een niet gering deel van de bevol-
king permanent of tijdelijk bedeeld. Zo waren er veel seizoenar-
beiders, die in de zomer genoeg verdienden maar in de winter
nauwelijks konden rondkomen. Ook bejaarden hadden het
moeilijk. Vele instellingen zoals de diaconieën of armenkamers
van de verschillende kerkelijke gemeenten en parochies, aal-
moezenierskamers, gasthuizen en fondsen zorgden goed voor
de inwoners van eigen stad of dorp. Voor personen die van
elders afkomstig waren bleven de beurzen meestal gesloten.
Men wilde voorkomen dat vreemdelingen ooit een beroep op
steunverlening zouden doen. Daarom moesten deze in vele
gevallen een bewijs overleggen van de diaconie of het gerecht
van de plaats van herkomst dat deze de kosten van eventuele
steunverlening zou betalen, meestal voor een bepaalde periode.
Zo’n bewijs heet een akte van indemniteit. In de oude en in de
nieuwe woonplaats werden de gegevens genoteerd. In de pro-
vincie Utrecht was dit sinds 1725 bij Statenverordening voorge-
schreven. De praktijk verschilde echter van plaats tot plaats.

Voor genealogen is deze bron van belang, omdat de verhuisda-
tum en de geboorteplaats van iemand vermeld worden. Wanneer
een gezin met enkele kinderen verhuisde, dan staan ook de
namen en soms de leeftijden van de overige gezinsleden vermeld.

––––––––––

Vindplaatsen

Het Utrechts Archief: Akten van indemniteit en stukken betreffende de

afgifte en de ontvangst (18de eeuw – begin 19de eeuw) bevinden zich in

het archief van het stadsbestuur van Utrecht en in de bestuursarchieven

van de gerechten van Zuilen en Swesereng en van Oostwaard.

Gemeente– en streekarchieven/archivariaten: Archieven van

gemeentebesturen in plaatsen met een archiefdienst.

Gemeentesecretarieën: Archieven van gemeentebesturen in plaatsen

zonder archiefdienst.

––––––––––

■ Familie Bunschoten 
Onder de akten van indemniteit van Zuilen bevindt zich een in 1771
te Maarssen opgemaakte kopie van een niet bewaard gebleven akte
uit 1736. In deze akte garandeerden schout en schepenen van Zuilen
naar aanleiding van de verhuizing van Teunis van Bunschoten naar
Breukelen,dat zij hem in geval van armoede zouden onderhouden.Dit
afschrift werd waarschijnlijk vervaardigd,omdat hij – bijna 80 jaar oud
– niet meer voor zichzelf kon zorgen. In 1772 werd hij ‘van de armen’
begraven.De begrafenis werd betaald door de Nederduits–gerefor-
meerde gemeente Zuilen, terwijl hij al jaren in Maarssen woonde.
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7 Samenvatting

Hieronder wordt in het kort weergegeven, welke stappen u
zet in het onderzoek naar uw Utrechtse voorouders.

1. U kijkt in het Genealogisch Repertorium van Van Beresteyn
na of er genealogisch onderzoek over uw familie is
gepubliceerd. 

2. Omdat personen geboren na 1900 nog nauwelijks in de
archiefbronnen te vinden zijn, kunt u het beste thuis en in
de familie beginnen met het verzamelen van materiaal.
Trouwboekjes, geboortekaartjes, bidprentjes maar ook
mondelinge gegevens van oudere familieleden kunnen u
een heel eind op weg helpen.

3. Wanneer u thuis niet voldoende informatie vindt, kunt u
gebruik maken van persoonskaarten. Van iedere ingezetene
van Nederland die na 1938 is overleden is een persoonskaart
gemaakt waarop geboorte–, huwelijks– en
overlijdensgegevens staan. Ook de namen van ouders en
kinderen zijn er op aangegeven. 

4. Als uw onderzoek een familielid heeft opgeleverd met een
geboortedatum die vóór 1900 ligt, kunt u verder gaan met
de registers van de burgerlijke stand. Iedere gemeente
beschikt over geboorte–, huwelijks– en overlijdensregisters,
waarin alle personen staan die in die gemeente zijn
geboren, getrouwd of overleden. Zo kunt u een aantal
generaties terugzoeken. 

Loopt u vast omdat bijvoorbeeld de gezochte familie is
verhuisd, dan zijn er bronnen zoals het bevolkingsregister,
adresboeken en volkstellingsregisters die u verder kunnen
helpen. Ook de memories van successie zijn een nuttige
bron voor verder onderzoek.

5. De burgerlijke stand gaat terug tot 1811. Wanneer u uw
onderzoek wilt voortzetten in de periode daarvóór, zijn de
doop–, trouw– en begraafregisters (DTB) het belangrijkste
hulpmiddel. Niet zozeer de overheid als wel de verschillende
kerkgenootschappen hielden voor 1811 de registratie van de
bevolking bij. In de verschillende registers zoekt u steeds
verder terug: van overlijden naar huwelijk naar doop, en
dan een generatie verder terug. Lidmatenregisters kunnen
een hulpmiddel zijn als de gezochte familie is verhuisd.

6. Andersoortige gegevens over uw voorouders vindt u in de
notariële archieven. U kunt daarin aantreffen of ze
bezittingen hadden, of er huwelijksvoorwaarden of een
testament is opgesteld en of er een inventaris van de

inboedel is gemaakt. Wanneer ze met het gerecht te maken
hebben gekregen, zoals doorgaans bij de verkoop van een
huis gebeurde, dan kunt u gegevens vinden in de
rechterlijke archieven. Ook kunnen deze archieven u verder
helpen als u vastloopt met de DTB–registers.

7. Aanvullende bronnen waarin u informatie kunt zoeken zijn
de burgerboeken, met daarin de namen van de personen die
het burgerrecht van de stad hadden verkregen, en de akten
van indemniteit. Hierin kunt u aanwijzingen vinden over de
vorige woonplaats en het jaar van de verhuizing.

8. Op deze wijze kunt u uw onderzoek voortzetten tot
ongeveer 1600. Vóór die periode zijn heel weinig bronnen
overgeleverd. Daarop gaan we in deze gids niet in.
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Adressen
Archiefdiensten

Algemeen Rijksarchief

Postbus 90520, 2509 LM Den Haag

Telefoon (070) 331 55 50

Fax (070) 331 55 55

Bezoekadres Prins Willem-Alexanderhof 20, Den Haag.

Dinsdag 9.00–21.00, woensdag–vrijdag 9.00–17.00, zaterdag 9.00–13.00, op

dinsdagavond en zaterdagochtend te raadplegen stukken tevoren

reserveren.

Gemeentelijke archiefdienst Amersfoort

Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort

Telefoon (033) 469 50 17

Fax (033) 469 54 51

Bezoekadres Stadhuisplein 5, Amersfoort.

Maandag–donderdag 8.30–16.30, vrijdag 8.30–12.30.

Gemeentearchief Baarn

Postbus 1003, 3740 BA Baarn

Telefoon (035) 548 16 11 / 548 16 27

Bezoekadres Stationsweg 18, Baarn.

Maandag en dinsdag 8.30–12.30 en 13.30–16.00, na afspraak.

Gemeentearchief Bunschoten

Postbus 200, 3750 GE Bunschoten

Telefoon (033) 299 14 11

Fax (033) 298 78 06

Bezoekadres Stadsspui 1, Bunschoten.

Woensdag en donderdag, na afspraak.

Gemeentearchief Leusden

Postbus 150, 3830 AD Leusden

Telefoon (033) 496 16 11 / 496 16 86

Bezoekadres ‘t Erft 1, Leusden.

Woensdag en donderdag 9.00–12.30 en 13.30–16.00, na afspraak.

Gemeentearchief Nieuwegein

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein

Telefoon (030) 607 13 12

Fax (030) 604 50 16

Bezoekadres Raadstede 1, Nieuwegein.

Dinsdag en donderdag 9.30–12.30 en 13.30–16.00, na afspraak.

Gemeentearchief Soest

Postbus 2000, 3760 CA Soest

Telefoon (035) 609 35 18

Bezoekadres Raadhuisplein 1, Soest.

Woensdag–vrijdag 9.00–12.00 en 13.00–16.30.

Gemeente Veenendaal

Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal

Telefoon (0318) 53 89 11

Bezoekadres Raadhuisplein 1, Veenendaal, na afspraak.

Gemeentearchief Woudenberg

Postbus 16, 3930 EA Woudenberg

Telefoon (033) 286 91 44

Bezoekadres Parklaan 1, Woudenberg.

Maandag en dinsdag 9.00–12.00 en 13.00–16.30.

Gemeentearchief Zeist

Postbus 513, 3700 AM Zeist

Telefoon (030) 698 72 28

Fax (030) 691 49 44

Bezoekadres Het Rond 1, Zeist.

Maandag–vrijdag 8.30–12.30 en na afspraak.

Het Utrechts Archief

Gemeentearchief Utrecht en Rijksarchief in de provincie Utrecht 

Alexander Numankade 199–201, 3572 KW Utrecht

Telefoon (030) 286 66 11

Fax (030) 286 66 00

Bezoekadres Alexander Numankade 199–201, Utrecht.

Maandag-vrijdag 9.00–17.00, donderdag 17.00–21.00 en zaterdag 9.00–12.30

(m.u.v. juli–augustus), op donderdagavond en zaterdagochtend te

raadplegen stukken tevoren reserveren.

Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek

O.a. Gemeente Loosdrecht

Postbus 9900, 1201 GM Hilversum

Telefoon (035) 629 26 46

Fax (035) 629 25 05

Bezoekadres Oude Enghweg 23, Hilversum.

Maandag–vrijdag 13.00–17.00 en ’s ochtends op afspraak .
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Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied - Utrechtse Heuvelrug

Gemeenten Amerongen, Bunnik, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Houten,

Leersum, Maarn, Rhenen, Wijk bij Duurstede

Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede

Telefoon (0343) 59 55 95 / 59 55 16

Fax (0343) 59 55 99

Bezoekadres Wijk bij Duurstede: 

Karel de Grotestraat 30, Wijk bij Duurstede.

Maandag-vrijdag 9.00-12.00 en 14.00-16.00, zaterdag 8.30-12.30 (voor alle

genealogie en voor Amerongen, Leersum en Wijk bij Duurstede).

Bezoekadres Bunnik: Singelpark 1, Odijk, na afspraak.

Bezoekadres Doorn: Raadhuisplein 2, Doorn.

Woensdag, na afspraak.

Bezoekadres Driebergen-Rijsenburg: 

Hoofdstraat 87-91 (Sparrendaal), Driebergen-Rijsenburg.

Eerste en derde dinsdag van de maand, na afspraak.

Bezoekadres Houten: Het Kant 2, Houten.

Maandag, na afspraak.

Bezoekadres Maarn: Raadhuisplein 1, Maarn.

Eerste en derde donderdag van de maand, na afspraak.

Bezoekadres Rhenen: Herenstraat 47, Rhenen, na afspraak.

Streekarchivariaat Rijnstreek

Gemeenten Bodegraven, Montfoort, Reeuwijk, Woerden,

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Postbus 45, 3440 AA Woerden

Telefoon (0348) 42 88 46

Fax (0348) 42 88 90

Bezoekadres Montfoort: Kasteelplein 5, Montfoort, na afspraak.

Bezoekadres Reeuwijk: Raadhuisweg 3, Reeuwijk, na afspraak.

Bezoekadres Woerden (ook: Bodegraven, De Stichtse Rijnlanden): 

De Bleek 2, Woerden.

Maandag-vrijdag 9.00-16.30, dinsdag 19.00-21.30 (m.u.v. juni-augustus).

Streekarchivariaat Vecht en Venen

Gemeenten Abcoude, Breukelen, Loenen, Maarssen, Maartensdijk, 

De Ronde Venen

Postbus 99, 3632 ZS Loenen a/d Vecht

Bezoekadres Abcoude/De Ronde Venen: Raadhuisplein 1, Mijdrecht.

Maandag-donderdag 8.30-16.00, vrijdag 8.30-12.30

Telefoon (0297) 29 16 16 / 29 16 55

Fax (0297) 28 42 81

Bezoekadres Breukelen: Markt 13, Breukelen.

Donderdag 9.00-17.00, na afspraak.

Telefoon (0346) 26 09 00 / 26 09 02

Fax (0346) 26 10 10

Bezoekadres Loenen: Molendijk 34, Loenen a/d Vecht.

Dinsdag 9.00-17.00, na afspraak.

Telefoon (0294) 23 62 62 / 23 62 13

Fax (0294) 23 22 36

Bezoekadres Maarssen: Endelhovenlaan 3, Maarssen.

Woensdag 9.00-17.00, donderdag 9.00-15.00 (alleen genealogie), na afspraak.

Telefoon (0346) 59 42 40 / 59 42 17

Fax (0346) 59 42 70

Bezoekadres Maartensdijk: Tolakkerweg 217, Maartensdijk.

Maandag en dinsdag 9.00-13.00, na afspraak.

Telefoon (0346) 21 72 11 / 21 72 49

Fax (0346) 21 72 90

Samenwerking archiefzorg Lopikerwaard

Lopik, Oudewater, IJsselstein

Postbus 50, 3410 CB Lopik

Bezoekadres Lopik: Raadhuisplein 1, Lopik, na afspraak.

Telefoon (0348) 55 99 55

Fax (0348) 55 15 88

Bezoekadres Oudewater: Waardsedijk 219, Oudewater, na afspraak.

Telefoon (0348) 56 69 99

Fax (0348) 56 69 90

Bezoekadres IJsselstein: Planetenbaan 2, IJsselstein, na afspraak.

Telefoon (030) 686 16 11

Fax (030) 688 43 50

Overige adressen

Centraal Bureau voor Genealogie

Postbus 11755, 2502 AT Den Haag 

Telefoon (070) 315 05 00

Fax (070) 347 83 94

Bezoekadres Prins Willem Alexanderhof 22, Den Haag.

Maandag-vrijdag 9.30-16.00, dinsdag 18.00-21.30, zaterdag 9.00-13.00 (behalve

zaterdag vóór feestdagen), op dinsdagavond en zaterdag te raadplegen

stukken tevoren reserveren.

Ministerie van Justitie, afdeling Centraal Testamentenregister

Postbus 20301, 2500 EH Den Haag 

Tel. (070) 370 67 94

Bezoekadres Schedeldoekshaven 100, Den Haag, na afspraak.
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Nederlandse Genealogische Vereniging

Secretariaat: Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam

Verenigingscentrum: Adriaan Dortsmanplein 3a, 1411 RC Naarden

Secretariaat afdeling Utrecht: M.D. Northolt, Tuinstraat 44, 3732 VM De Bilt;

telefoon (030) 221 03 19

Secretariaat afdeling Amersfoort en omstreken: D.J. Regtien, Diamantweg

59, 3817 GH Amersfoort; telefoon (033) 463 33 79

Registratie van Particuliere Archieven (CRPA)

Prins Willem-Alexanderhof 30, 2595 BE Den Haag

Telefoon (070) 331 55 40

Dinsdag 9.00–21.00, woensdag–vrijdag 9.00–17.00, zaterdag 9.00–13.00, op

dinsdagavond en zaterdagochtend te raadplegen stukken tevoren

reserveren.

Stichting Stichtse Geschiedenis

Mariaplaats 23, 3511 LK Utrecht

Telefoon (030) 234 38 80

Fax (030) 232 86 24
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attestatie 40

bevolkingsregister 26
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huwelijksafkondigingen, register van 15
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kantmelding 24
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lidmaten, register van 40

memorie van successie 29

nationale militie 24

minuut 44

momboirkamer 34

notoriteit, akte van 24

octrooi 46

ondertrouwregister 15

paleografie 11

parenteel 7

paschanten 40

patroniem 11

persoonskaart 14

plecht 48

protocol 44

répertoire 44

retroacta 39

stamboom 7
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testament 44
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volkstellingsregister 29

weeskamer 43

woningkaart 26
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De uitdrukking ‘van haver tot gort’ is afgeleid van het oeroude
‘van aver tot aver’, wat van ouder op ouder betekent. Van ouder
op ouder geven wij niet alleen onze genen door maar ook de
familieverhalen. Die verhalen verbinden ons met onze voorgan-
gers. Wij zijn een tak aan een stamboom die zijn wortels heeft in
een grijs verleden.

Deze gids is bedoeld voor de onderzoeker die zijn Utrechtse
familiewortels bloot wil leggen. U wordt langs de verschillende
bronnen geleid die informatie bevatten over uw voorouders.
Ook komen archiefbronnen aan bod, die meer licht werpen op
de leef- en werkomstandigheden van uw voorzaten. U brengt het
verleden zo bijna weer tot leven.
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