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Zoeken in FamilySearch 
 

Wil je onderzoek doen naar je familiegeschiedenis? Dan maken wij je graag wegwijs door de website 

FamilySearch. Een handige tool met veel bruikbare informatie over personen in en uit Overijssel. 

1. Als eerste moet je een account aanmaken of inloggen met een al bestaand account. 

Registratie is gratis. Ga naar https://www.familysearch.org/nl/ en klik op Account aanmaken. 

2. Als je bent ingelogd kun je het volledige overzicht openen: 

https://www.familysearch.org/search/image/index?owc=https://www.familysearch.org/service

/cds/recapi/sord/collection/2026211/waypoints Dit is een overzicht van alle plaatsen in 

Overijssel (screenshot 1.0) 

Stel je voor: je zoekt de geboorteakte van Gerrit van Diffelen, geboren te Zwolle op 20-02-1879. Je 

hebt dus al enige informatie om op af te gaan. 

3. Je zoekt een akte in Zwolle, dus je klikt op Zwolle.  

4. Vervolgens krijg je een overzicht van alle geboorte- en huwelijksaangiften en 

huwelijksbijlagen en de jaartallen. Zoek in de tabel van Geboorten het jaar 1879 op. 

(screenshot 2.0) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Screenshot 1.0 

Screenshot 2.0 

http://www.historischcentrumoverijssel.nl/
https://www.familysearch.org/nl/
https://www.familysearch.org/search/image/index?owc=https://www.familysearch.org/service/cds/recapi/sord/collection/2026211/waypoints
https://www.familysearch.org/search/image/index?owc=https://www.familysearch.org/service/cds/recapi/sord/collection/2026211/waypoints
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5. Je komt vervolgens in het scherm zoals screenshot 3.0 hieronder. Hierin kan je de pagina’s 

doorzoeken op jaar, datum of naam. Door op de plusjes (+) en minnetjes (-) te klikken kan je 

in- en uitzoomen om de teksten beter te lezen. 

6. Bij afbeelding 34 zul je bij aktenummer 112 zien staan: Gerrit van Diffelen. Gevonden! 

Rechts bovenin vind je knoppen om deze scan te downloaden. 

 

 

Screenshot 3.0 

Screenshot 4.0 

http://www.historischcentrumoverijssel.nl/
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Heb je minder informatie om je zoektocht mee te starten? Begin dan op de pagina in het menu onder 

Zoeken > Documenten. In de zoekvelden kun je de informatie invullen die je hebt, niet alle velden 

hoeven ingevuld te worden, en klik je op zoeken. 

 

VEEL SUCCES EN PLEZIER MET JE ZOEKTOCHT! 

Screenshot 5.0 

http://www.historischcentrumoverijssel.nl/

