
Hoe akten opzoeken 
 
In de Excel bestanden staat er een kolom “Blad” (aangeduid in het geel): 
 

 
 
In de databank is dezelfde kolom ook terug te vinden als “Bladnummer”: 
 

 
 



Deze bladnummer in bovenstaand voorbeeld uit de burgerlijke stand van Hoogstraten is als volgt 
opgebouwd in 4 stukken:  
 
GEMEENTECODE – JAAR – MICROFILMREFERENTIE – BLADZIJDE  
 
Nemen we nu die bladnummer HST-1852-FS06-324 uit bovenstaand voorbeeld, dan kunnen we die 
als volgt ontleden: 
 

 HST: de code voor de gemeente Hoogstraten (puur informatief) 

 1852: de akte is van het jaar 1852 (puur informatief) 

 FS06: op de pagina van Hoogstraten op de website staat er een tabel met verwijzingen naar 
de microfilms van FamilySearch of het Rijksarchief. Afhankelijk van het jaar dat bewerkt 
wordt, neem je hier de juiste referentie. In het hier gebruikte voorbeeld neemt u degene met 
als referentie HST-FS06 wat overeenkomt met "geboorten 1846-1862" of “huwelijken 1846-
1862” of “overlijdens 1846-1862”. 

 

 
 

 324: de bladzijde waarop de akte te vinden is op de microfilm. Dit is het getal dat ingegeven 
moet worden in het vak image op de websites van Familysearch of het rijksarchief. 

 
Als je nu klikt op de link die naast de referentie HST-FS06 staat, kom je terecht op de microfilm: 
 
 



 
 
In de kader achter “Image” tik je dan het vierde deel van de bladnummer, in dit geval dus 324: 
 

 
 
Daar staat dan de akte uit ons voorbeeld: de geboorte van Catharina Maria Stiphout. 
 
De beelden zoals ze vroeger op de website stonden, zijn bijna allemaal verwijderd omdat dit veel te 
duur geworden was. Bij sommige gemeenten staan er nog beelden op. Dit gaat meestal over akten 
die niet te vinden zijn op de microfilms bij het Rijksarchief of FamilySearch. Dan staat er onderaan op 
de pagina van de gemeente een link “Bladeren door...” zoals hieronder bijvoorbeeld voor Houtvenne: 
 



 


