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Met genealogie beginnen, maar hoe ?
Gepost door Laurent op 24 feb. 2016

Het besluit is genomen: u gaat met uw genealogie beginnen. Begin bij het begin : eerst en
vooral moet u een overzicht hebben van uw familie. Verzamel hiervoor zo veel mogelijk
familie documenten, informeer bij uw familie en ga ook na of andere genealogen
eventueel uw familiena(a)m(en) hebben onderzocht.

1 Ga bij oudere familieleden op bezoek en neem contact op
met uw verre familie
Deze eerste stap is zeer belangrijk en waardevol. Neem ruim de tijd om met uw ouders en
grootouders hierover te spreken, en vergeet uw tantes niet! De informatie die ze u geven zal u
zeker helpen bij uw latere onderzoek. Maar, bovenal, laat hen vertellen over hun leven… en
maak aantekeningen. Hier begint u taak als familie historicus. Neem naast uw rechtstreekse
familie contact op met zo veel mogelijk leden van uw verdere familie, zelfs in het buitenland.
Deze mensen bezitten ook een schat aan informatie over uw voorouders : een al begonnen
genealogie, brieven van een gezamenlijke overgrootvader, herinneringen, allemaal elementen
dus die u zeker zult kunnen gebruiken.
•

Met deze informatie is het u al mogelijk een stamboom te maken op Geneanet.
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2 Verzamel familie documenten
Wat moet u verzamelen ? Alles wat u verder kan helpen met uw herkomst. Brieven, foto’s,
familiedrukwerk, geboortekaartjes, bidprentjes, maar ook meer officiële documenten.
Natuurlijk begint u bij uzelf of uw ouders. U zult versteld staan wat een schat aan informatie u
zult vinden in laden, kasten of oude dozen op de zolder. Verbreed daarna uw onderzoek naar
de rest van de familie. De door u gezochte documenten zijn in de loop der jaren overal terecht
gekomen.

3 Rangschik uw werk
U heeft al begrepen dat u in deze eerste fase een hoop documenten zult vergaren. Het is dus
belangrijk om nu al aan een bewaarsysteem te denken. Begin bij het eerste document : noteer
de oorsprong, en voeg het toe aan de individu of de familie waar het bijhoort. En vergeet niet
te scannen. Aan u natuurlijk om de beste werkwijze te bepalen !
•
•

Maak albums aan en voeg foto’s toe op Geneanet.
Organiseer en voeg documenten toe op Geneanet.
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4 Ga het werk na van andere genealogen
Aarzel niet om naar sporen van uw voorouders te zoeken via het internet. Maak hiervoor
gebruik van de klassieke zoekmachines maar raadpleeg ook gespecialiseerde websites met
betrekking tot de genealogie, in eerste instantie natuurlijk Geneanet. Het doel is hier zo veel
mogelijk informatie te vinden in boeken, krantenknipsels en andere interessante bronnen.
Hopelijk kunt u een stamboom vinden waarin al een deel van de familie werd opgenomen.
Neem dan zeker, indien mogelijk, contact op met de samensteller. Opmerking : neem de
gewoonte aan om alle gegevens die u op het internet vindt op de juistheid ervan na te gaan,
en als u de gegevens overneemt, om de bron te vermelden, eventueel te bedanken.
•
•

Zoek uw voorouders op Geneanet.
Vergelijk uw stamboom met de hele database van Geneanet.

Deze eerste stappen zijn zeer belangrijk. Neem de tijd om alle informatie en beschikbare
documenten van uw familie te verzamelen. Dit legt een solide basis voor uw verdere
onderzoek.

Bron: Genenet.
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Schepenbank Hilvarenbeek digitaal
di, 2016-03-15 07:27 - redactie
•

Archief (overheid)

Na de schepenbank Geertruidenberg is inmiddels ook het archief van de schepenbank
Hilvarenbeek onder handen genomen. Op dit moment is Regionaal Archief Tilburg namelijk
bezig met het digitaliseren van de meest geraadpleegde archieven van de gemeenten binnen
haar werkgebied. Vorig jaar is gestart met het digitaliseren van notariële- en
schepenbankarchieven. Dit zijn belangrijke bronnen voor o.a. genealogen en onderzoekers
naar huizen, hoeven, landerijen enz. Sinds begin 2016 is ook het archief van de schepenbank
van Hilvarenbeek, online te raadplegen. Het omvat de periode 1469-1811.
De schepenbank trad voor 1811 op als lokale rechtbank, die niet alleen recht sprak in
burgerlijke en strafzaken, maar bovendien een taak had die nu door notarissen wordt
uitgeoefend, zoals het passeren van akten van transport en bezwaring van onroerend goed en
het passeren van testamenten. Hilvarenbeek bezat hoge, middelbare en lage jurisdictie. De
schepenbank sprak ook recht voor de dorpen Diessen, Westelbeers en Riel. De helft van de
leden van de schepenbank werd benoemd door de kwartierschout en de andere helft door de
heer. Vijf schepenen waren afkomstig uit Hilvarenbeek en twee uit Diessen.
Opnieuw is een schepenbankarchief, met zijn grote verscheidenheid aan akten, vanaf heden
digitaal en gemakkelijk te raadplegen. In totaal is er 37 meter aan schepenbank Hilvarenbeek
gedigitaliseerd bestaande uit 1.348 inventarisnummers en bijna 132.000 scans. Ga maar eens
kijken en geniet!
Ga naar de schepenbank van Hilvarenbeek.
(bron: RA Tilburg)
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