Gouden tips
1. Bepaal wat je eigenlijk weten wilt. Het maakt voor je onderzoek nogal wat uit of je wilt weten of je
overgrootvader inderdaad vijf ongehuwde zusters had of dat je alle nazaten wilt kennen van je 16e eeuwse
voorvader.
2. Trek wat tijd uit voor de voorbereiding. Bibliotheken (ook die van onze afdeling) hebben handboeken te leen.
Volg een cursus, een workshop of lees een goede handleiding voor genealogisch onderzoek. Maak je wat "vaktaal"
eigen.
3. Zoek uit of over je onderwerp al gepubliceerd is bij de bibliothecaris van de afdeling. Check bronnen bij de
Burgerlijke Stand of bij WieWasWie.
4. Zoek ook op internet. Internet is een geweldige informatiebron, maar wees erg kritisch. De bronnen zijn vaak
niet te controleren.
5. Begin bij het begin. Wat weten (groot)ouders, ooms, tantes en andere verwanten over je onderwerp te vertellen?
Interview oudere familieleden, verzamel foto's en familiepapieren. Maak kopieën van documenten die familieleden
bewaard hebben; trouwboekjes, testamenten, geboortekaartjes ondertrouw en rouwkaarten, ook advertenties en
krantenartikeltjes.
6. Begin met een stamreeks of een kwartierstaat. Consequent werken aan één van de gebruikelijke
presentatievormen voorkomt dat je over de hoeveelheid informatie die snel zal groeien het overzicht verliest.
7. Werk van heden naar verleden. Volg het spoor terug van een concreet en controleerbaar gegeven, naar de
volgende. Van kind naar vader, naar grootvader, naar overgrootvader, enz. (= stamreeks) of van kind naar ouders,
naar grootouders enz. (= kwartierstaat)
8. Noteer systematisch en compleet. De NGV heeft standaardformulieren, die gratis zijn te downloaden of tijdens
afdelingsbijeenkomsten zijn mee te nemen. Gebruik de standaardsymbolen en -afkortingen. Noteer altijd de bron
van je informatie, zo vind je zaken terug en kun je betrouwbaarheid van gegevens beoordelen.
9. Gebruik bij voorkeur een genealogieprogramma. Er zijn goede en gratis programma's zoals Aldfaer en
GensDataPro van de NGV. Voor het ordenen en bewaren van je gegevens is een genealogieprogramma het enige
alternatief voor de klassieke kaartenbak. Programma's zijn er een aantal van duur tot gratis, van simpel tot
professioneel.
10. Eerst denken dan doen. Iedereen heeft het druk. Gebruik dus de tijd die je voor je onderzoeken hebt zo effectief
mogelijk. Kijk op de website van archieven of er een goede kans is te vinden wat je zoekt. Raadpleeg "Genlias"
zodat je nummers en data van akten niet in het archief hoeft op te zoeken.
11. Maak gebruik van de kennis en ervaring van anderen. Bezoek je een archief of het CBG, maak dan gebruik van
de diensten van studiezaalmedewerkers. In verenigingen als de NGV is veel deskundigheid beschikbaar en voor
leden kosteloos. Bezoek de bijeenkomsten/lezingen van de afdeling. Maak gebruik van het spreekuur/vragenuur
dat de lezingen vooraf gaat.
12. En dan nog dit: Maak een verslag van de bevindingen, anders is alle onderzoek tevergeefs. Voorkom dat je over
enige tijd met een berg namen en data zit. Verzamel tijdens je onderzoek alles wat het leven van je voorouders
"kleur" geeft, om van je stamboom straks een echte familiegeschiedenis te maken.

