
Bewijsvoering stamreeks NGH 

Stamreeksen voor wapenregistraties 
Bij het opstellen van de voor de registratie benodigde stamreeksen draait het om het 

bewijzen van de opeenvolgende generaties. Het maakt daarbij geen verschil of het gaat om 
de registratie van een nieuw ontworpen wapen, of de registratie van een historisch wapen. 
 

De juridische bewijsvoering (gebaseerd op officiële documenten) staat centraal, maar ook 
DNA-onderzoek mag bij de bewijsvoering worden betrokken. Zogenoemd ‘circumstantial 

evidence’ wordt alleen geaccepteerd wanneer dit een bepaalde afstamming zeer aannemelijk 
maakt, en het door de aanvrager van de wapenregistratie goed is onderbouwd. 
 

De bewijzen dienen gebaseerd te zijn op originele archiefbronnen. Verwijzingen naar 
publicaties zijn niet toegestaan omdat daarbij een extra (en meestal tijdrovende) 

controleslag nodig is. 

Basisbronnen 
Voor het bewijzen van de filiatie (of afstamming) dient in eerste instantie gebruik te worden 

gemaakt van de zogenoemde genealogische basisbronnen, waarmee geboorte/doop, 
huwelijk en overlijden/begraven in kaart kunnen worden gebracht: 
 

- Persoonskaarten en -lijsten (1939-2016); uittreksels te bestellen via het CBG. 
- Akten van de burgerlijke stand (ca. 1811-ca. 1967); bv. via de website WieWasWie. 

- Doop-, trouw- en begraafregisters (ca. 16e eeuw-ca. 19e eeuw); bv. via de website 
FamilySearch. 

Aanvullende bronnen 
Pas wanneer er geen genealogische basisbronnen beschikbaar zijn, mag worden overgestapt 

op het gebruik van aanvullende genealogische bronnen: 
 

- Leenregisters. 
- Belastingkohieren. 
- Rechterlijke akten. 

- Notariële akten. 
- etc. 

 
Deze aanvullende genealogische bronnen hebben niet dezelfde bewijslast als genealogische 
basisbronnen omdat zij in veruit de meeste gevallen niet zijn opgesteld om 

verwantschapsbanden aan te tonen. Zij dienen daarom tevens te worden voorzien van een 
gedegen onderbouwing van de aannemelijkheid van de betreffende filiatie. 

Bronverantwoording 
De bronverantwoording (verwerkt in noten) hoort niet alleen te bestaan uit een verwijzing 
naar de gebruikte bron (zie pijler 3 van het thema ‘De zeven pijlers van de genealogie’), 

maar ook uit een scan of foto van het betreffende archiefstuk. Wanneer wordt verwezen 
naar een scan op een website, dient in de bronverantwoording een link naar de bijbehorende 
webpagina te worden opgenomen. 

 
Indien los aangeleverd, kunnen scans en/of foto’s het beste via WeTransfer worden 

verstuurd (verwerk in dat geval bij het opslaan de bronverantwoording in de naam van de 
betreffende foto of scan). 

http://cbg.nl/diensten/uittreksels-pkpl/
https://www.wiewaswie.nl/
https://familysearch.org/search/collection/location/1927059?region=Netherlands
http://cbg.nl/kennis/themas/de-zeven-pijlers-van-de-genealogie/
https://wetransfer.com/

