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“Het leren kennen van onze voorouders helpt ons om beter te begrijpen 
wie we zelf zijn, schept een familie band, linkt het heden met het verleden, 

en bouwt een brug naar de toekomst.”

www.familysearch.org



INLEIDING
Het verhaal van uw familie schrijven betekent het verzamelen van namen en datums, oog 
hebben voor allerlei documenten en oor hebben voor verhalen. Vele uren tijd besteed 
je aan zoeken, onderzoeken, klasseren, interpreteren… en aan je verplaatsen naar ar-
chieven. Want je wil natuurlijk je onderzoek zoveel mogelijk baseren op de oorspronkelijke 
bronnen, bijvoorbeeld de aktes van de burgerlijke stand. De verplaatsing naar een archief 
of een documentatiecentrum kan vaak een grens betekenen in je onderzoek. Je moet er 
(over) heen, maar het vraagt tijd en moeite. In onze moderne tijd met email en fax wordt dit 
vaak opgelost door een vriendelijke vraag om hulp en bijstand te sturen. Maar zo word je 
afhankelijk van de goede wil, de inzet en de kennis van anderen.

Erfgoed Lommel en Family Search wilden dit probleem aanpakken door gebruik te maken 
van de mogelijkheden van onze hedendaagse digitale wereld.  De vrijwilligers van Erfgoed 
Lommel maakten een degelijke index op de aktes van de burgerlijke stand van Lommel – 
geboortes, huwelijken en overlijdens - van 1808 tot en met 1912. Family Search beschikte 
over de digitale scans van deze aktes. Index en digitale aktes met elkaar verbinden: dat 
was de uitdaging. Family Search stelde kennis en software ter beschikking en Erfgoed 
Lommel zorgde voor het betere ‘plakwerk’ waardoor index en aktes verbonden geraakten. 

Beide organisaties werkten met succes samen. Het is nu mogelijk om via de website van 
Family Search https://familysearch.org van overal ter wereld online op naam te zoeken in 
de aktes van de burgerlijke stand van Lommel van 1808 tot en met 1912. Je krijgt dan de 
gegevens van de gezochte persoon te lezen en bovendien kan je ook de oorspronkelijke 
akte op je scherm raadplegen. 

Volledig grenzeloos wordt het stamboomonderzoek hier natuurlijk niet mee. Je moet im-
mers over een computer en een internetverbinding beschikken. En je moet weten hoe te 
zoeken. Maar daarom maakten we deze beknopte en (hopelijk) duidelijk handleiding.  Je 
krijgt in ieder geval meer tijd om oor te hebben voor familieverhalen en oog te hebben voor 
andere documenten tijdens je bezoek aan een archief of een documentatiecentrum.

We wensen je veel  plezier met het schrijven van je familiegeschiedenis!

Erfgoed Lommel vzw
Luikersteenweg 244
3920 Lommel  
Website: www.erfgoedlommel.be                                                                                                               
Email: info@erfgoedlommel.be

Family Search
Kruienstraat 76
3560 Meldert                                                                                                       
Website:  https://familysearch.org                                                                                                                       
Email: jean.huysmans@familysearch.org



Stap 1
Ga naar de website https://familysearch.org en klik op “Search”



Stap 2
Klik onderaan de pagina op “Continental Europe”



Stap 3
Klik links bovenaan op “België”



Stap 4
Klik op “Belgium, Limburg, Civil Registration, 1798-1906”



Stap 5
Geef de voor- en/of achternaam in en klik vervolgens op “Search”



Stap 6
Klik op de gewenste naam om de persoonsgegevens te bekijken



Stap 7
Klik op “View document”



Het resultaat!
Rechtsonder zijn er verschillende mogelijkheden om het document te bewerken, op 
te slaan of af te drukken.


