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Archiefonderzoek als je binnen moet blijven 
 
Misschien ben je gewend om regelmatig archieven te bezoeken voor geboorteakten 
of de boeken van het bevolkingsregister. Of ben je altijd al van plan geweest om je 
eens wat meer te verdiepen in je voorgeslacht of de stadshistorie? Maar van deze 
zorgvolle tijd een studietijd en gebruik je internetverbinding om virtueel stad en 
land af te reizen voor informatie.  
 
WieWasWie? 
De eerste website die je kunt gebruiken is www.wiewaswie.nl waarop je heel 
gemakkelijk naar personen kunt zoeken. De site is ook al doorontwikkelt en koppelt 
bijvoorbeeld trouwakten van kinderen aan die van hun ouders! Probeer maar eens wat 
zoekfuncties en leer handig te zoeken op een achternaam in combinatie met een 
woonplaats of periode.  
 

 

http://www.historischeverenigingschoonhoven.nl/
http://www.wiewaswie.nl/
http://www.wiewaswie.nl/


Door een en ander te proberen, merk je wel dat je gerichter kunt zoeken. Het 
premiumabonnement biedt nog specifieker mogelijkheden, maar is niet beslist 
noodzakelijk voor het primaire onderzoek. Heb je vragen, schroom niet om bij ons aan te 
kloppen (www.info@historischeverenigingschoonhoven.nl); we kijken graag met je mee 
en staan open voor tips.  
Helaas staan niet van alle plaatsen in Nederland de data hierin; het project 
www.velehanden.nl (zie de HVS-nieuwsbrief van april 2020) is nog steeds druk met het 
digitaliseren van archiefonderdelen en er zijn ook nog steeds vrijwilligers welkom! 
 

 
 
www.genver.nl 
Het is bekend dat de Mormonen in Salt Lake City enorme genealogische verzamelingen 
hebben aangelegd. Deze zijn te vinden op www.familysearch.org maar best moeilijk te 
benaderen. Al jaren is er in Nederland een website die het Nederlandse deel 
overzichtelijk en toegankelijk heeft gemaakt: www.genver.nl en www.genver2.nl  
 
DTB-boeken 
www.genver2.nl is later opgezet en is een overzicht per provincien (en daarin weer per 
dorp of stad) van de D(oop)T(rouw)B(egraaf)-boeken. Deze zijn als foto te downloaden, 
terwijl deze ook via www.nationaalarchief.nl als gescande kopie zijn op te zoeken. 
 

http://www.info@historischeverenigingschoonhoven.nl/
http://www.velehanden.nl/
http://www.familysearch.org/
http://www.genver.nl/
http://www.genver2.nl/
http://www.genver2.nl/
http://www.nationaalarchief.nl/


 
Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters 
www.genver.nl daarentegen geeft een overzicht van de geboorte-, huwelijks- en 
overlijdensakten, per gemeente gerubriceerd in provincies. Ook zijn er diverse 
Bevolkingsregisters te vinden. De scans zijn niet in tekst omgezet en dus niet te 
doorzoeken. In combinatie met www.wiewaswie.nl kun je gerichter zoeken. 
 
Kies een provincie 

 
Kies een gemeente 

 

http://www.genver.nl/
http://www.wiewaswie.nl/
http://www.genver.nl


Kies DoopTrouwBegraafregister (DTB), BurgerlijkeStand (BS) of BevolkingsRegister 
(BR)… 

 



…kies een periode… 

 
…log in… 

 



Je moet zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken; dat is gratis. Daarmee kun 
je bij de scans komen. 
 
…en vind! 
 

 
 
Je kunt nu surfen door het boek (in dit geval het Bevolkingsregister van Schoonhoven). 
De scans zijn te downloaden en zo haal je meters archief je huiskamer binnen, zonder 
dat je de deur uit hoeft. 
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