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Voorwerk 
• Raadpleeg de gids voor Indisch genealogisch onderzoek, getiteld Asal Oesoel (te 

verkrijgen bij de IGV; secretaris@igv.nl) 
• Vraag aan familieleden wat zij van de familie weten (noteer zoveel mogelijk namen, 

plaatsen en data van geboorte, huwelijk en overlijden, beroepen, woonplaatsen en 
andere persoonlijke gegevens). 

• Raadpleeg de dvd Bronnen voor Indisch Genealogisch onderzoek (te verkrijgen bij de 
IGV; secretaris@igv.nl). 

• Raadpleeg in de bronnenzaal van het CBG de Collectie Bloys van Treslong Prins (te 
raadplegen op microfiches). 

• Breng een bezoek aan het Indisch Familiearchief (IFA) te Den Haag (zie voor info: 
www.indischfamiliearchief.nl). 

• Check in het laatst verschenen deel van Nederland’s Patriciaat (NP) de lijst van de 
geslachten die in de verschenen jaargangen zijn opgenomen. Wellicht kom je families 
tegen waar je naar op zoek bent. 
NB: NP is niet meegenomen in Janssen’s Indisch Repertorium (zie hieronder). 

 
Zoeken via internet 
• Ga via de website van de IGV naar Janssen’s Indisch Repertorium (JIR) 

(http://www.igv.nl/8-statisch/14-janssen-s-indisch-repertorium-jir) en kijk wat er al 
over je familie is gepubliceerd. (De opgegeven literatuur is deels te vinden op dvd 
Bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek, uitgave 2010). 

• Ga naar de website www.roosjeroos.nl. Deze uiterst nuttige website bevat een index 
op de opgaven van de burgerlijke stand in Almanak (en naamregister) van 
Nederlandsch-Indië (periode 1817-1864), Naamlijst der Europesche inwoners van [het 
mannelijke geslacht in] Nederlandsch-Indië en opgaven omtrent hun burgerlijke stand 
(periode 1865-1902) en Nieuw/Kleian’s Adresboek van geheel Nederlandsch-Indië 
(periode 1903...1941). Raadpleeg vervolgens de opgaven zelf. 

• Zoek via http://cbgverzamelingen.nl. 
• Zoek via https://www.delpher.nl/nl/kranten.  
• Zoek via http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00425 (Japanse interneringskaarten 

KNIL en Marine). 
• Zoek via https://oorlogsgravenstichting.nl (slachtofferregister van de 

Oorlogsgravenstichting. 
• Zoek via 

www.gahetna.nl/collectie/index/nt00286/q/zoekterm/stamboeken/q/comments/1/q/u
gc/1 (stamboeken ambtenaren en gouvernementsmarine 1836-1940). 

•  Zoek via 
www.gahetna.nl/collectie/index/nt00283/q/zoekterm/stamboeken/q/comments/1/q/u
gc/1 (stamboeken ambtenaren 1814-1836).  

• Zoek via 
www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/zoekterm/stamboekkaarten/aantal/20/ead
id/2.10.36.21  (stam[boek]kaarten Oost-Indische ambtenaren). 

• Zoek via 
www.gahetna.nl/collectie/index/nt00299/q/zoekterm/stamboeken/q/comments/1/q/u
gc/1 (stamboeken officieren landmacht en KNIL 1815-1940). 

• Zoek via 
www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.10.50/node/c01:0./open/c01:0.c0
2:1.#c01:0 (stamboeken militairen KNIL Oost-Indië). 



• Zoek op 
www.gahetna.nl/collectie/index/nt00292/q/zoekterm/stamboeken%20marine/q/comm
ents/1/q/ugc/1 (stamboeken marine-officieren 1814-1868). 

• Zoek op 
www.gahetna.nl/collectie/index/nt00293/q/zoekterm/stamboeken/q/comments/1/q/u
gc/1 (stamboeken marine-officieren 1868-1940). 

• Zoek op 
www.gahetna.nl/collectie/index/nt00294/q/zoekterm/stamboeken%20marine/q/comm
ents/1/q/ugc/1 (stamboeken onderofficieren en schepelingen 1860-1901). 

• Zoek op www.gahetna.nl/collectie/index/nt00444 (databank ‘VOC-opvarenden’ van 
het Nationaal Archief). Deze databank bevat gegevens over personen die in VOC-
dienst naar Nederlandsch-Indië vertrokken. 

 
Niet vergeten 
• Vraag bij het CBG persoonskaarten aan. De CBG-collectie persoonskaarten omvat de 

persoonskaarten van sinds 1939 in Nederland overleden personen. Per persoon dient 
te worden opgegeven: geslachtsnaam, voornamen, geboorteplaats en -datum (indien 
bekend), overlijdensplaats en -datum (idem) en geslachtsnaam van echtgenoot of 
echtgenote (indien bekend). Hieraan zijn kosten verbonden. Verzoeken kunnen 
worden gericht aan jacques.hartman@cbg.nl. 

• Vraag bij het CBG om informatie uit het Oud-Paspoortarchief van de Nederlandse 
ambassade te Djakarta 1950-1959. Zie voor een beschrijving van dit archief de 
onderzoeksgids Asal Oesoel. Geef van de personen over wie inlichtingen worden 
gewenst, de geslachtsnaam, voornamen en geboorteplaats en -datum (indien bekend) 
op. Hieraan zijn kosten verbonden. Verzoeken kunnen worden gericht aan 
maarten.vanbourgondien@cbg.nl. 

 
		


