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Voorwoord

 

 

Op zoek naar een kwalitatieve genealogische bronnen, archieven en/of familienamen?

De Stamboom Gids is de meest uitgebreide Internet gids op het gebied van genealogie, bronnen, familienamen

en archieven! Alle ruim 20 duizend websites zijn gecategoriseerd en voorzien van een beschrijving en kleine

schermafdruk. Genealogen kunnen websites toevoegen en/of voorzien van een recensie zodat wanneer u deze

uitgebreide collectie doorbladert of doorzoekt de kwalitatieve websites direct in het oog springen.

Andere edities
De inhoud van de Stamboom Gids wordt in verschillende delen uitgegeven. De beschikbare edities in deze serie 

zijn:

Archieven 

Bronnen, deel 1 en 2 

Familienamen, beginnend met de letters A tot en met E, F tot en met K, L tot en met R, S tot en met Z 

Internationaal 

Internet specifiek 

Organisaties 

Software 

Specialisaties 

Aanraders - de beste genealogische websites volgens stamboomonderzoekers

Ook voor uw e-reader!
Deze uitgave biedt u een deel van collectie in PDF en EPUB formaat die u kunt afdrukken en/of bij de hand

houden op laptop, tablet of e-reader zodat u ook zonder Internet de inhoud van de Stamboom Gids beschikbaar 

heeft!

Uw bijdrage
Kent u nog meer websites die interessant zijn voor genealogen? Voeg deze dan toe aan de Stamboom Gids via 

https://www.stamboomgids.nl/linktoevoegen.php.

Creative Commons
Op deze publicatie is de Creative Commons Naamsvermelding-Niet-Commercieel-Gelijk delen 3.0 

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/) licentie van toepassing. Deze houdt in dat u de

publicatie mag kopiëren, verspreiden en doorgeven en afgeleide werken mag maken, onder de voorwaarden

van naamsvermelding, niet-commercieel en gelijk delen.
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Internationaal
Familysearch

Discover Your Family History

https://www.familysearch.org/

WeRelate

The World’s Largest Genealogy Wiki

https://www.werelate.org/

WikiTree: The Free Family Tree

Grote internationale samenwerking om de wereld stamboom op te

bouwen met goed gedocumenteerde pagina’s. Instelingen voor

privacy, GedCom compare, bronnen toevoegen, API en meer. Grote

actieve community met groepen per land. Nederlands team is erg

actief, bijvoorbeeld met het complementeren van alle profielpagina’s

met primaire bronnen.

https://www.wikitree.com

 

Kent u nog meer internationale genealogische websites? 

Voeg deze dan toe aan de Stamboom Gids!
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Duitsland
Adressbücher

Informatie uit historische Duitse adresboeken.

https://www.adressbuecher.net/

Ahnenforschung in Preußen & Lippe

Informatie- en themapagina voor genealogisch onderzoek in

Pruissen en Lippe.

http://www.arendi.de/index.htm

Ahnenforschung.net

Duitse genealogische web directory.

http://www.ahnenforschung.net/

Ahnenlotse

Stamboomonderzoekers in Duitsland zoeken

http://www.ahnenlotse.de/
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Alte Berufe - Der Familienstammbaum

Een uitgebreide databank met daarin de betekenis van allerlei

(typisch) Duitse beroepennamen.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/37851

Ancestry.de - Beständeübersicht

Een overzicht van alle bronnen die Ancestry.de (onder andere) van

Duitsland tegen betaling aanbiedt.

https://www.ancestry.de/search/collections/catalog/

Archion

Een website met een groot aantal online doorbladerbare scans van

kerkboeken uit Duitsland, echter wel tegen betaling.

https://www.archion.de/

Archive der evangelischen Kirche - Andreas Hanacek

Uitgebreid overzicht van de evangelisch-lutherse kerkarchieven in 

Duitsland.

https://home.bawue.de/~hanacek/info/darchi18.htm

Bundesarchiv Deutschland

De hoofdpagina van het nationale archief van Duitsland.

https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Home/home.html
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Bundesarchiv Internet - Personen- und Ahnenforschung

Informatiepagina over genealogisch onderzoek op de site van het

nationaal archief van Duitsland.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/37855

Carel Stapel website met stamboom resultaten

onderzoek in Duitsland en verder

http://www.cstapel.nl/

Das Bundesarchiv

Das Bundesarchiv

https://www.bundesarchiv.de/

Das Telefonbuch - Mehr als Adressen und Telefonnummern!

Een van de diverse Duitse sites met telefoonnummers en 

adresgegevens.

https://www.dastelefonbuch.de/

Deutsche Adelsforschung

Duitse adel

http://www.edelleute.de/
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Deutsche Auswanderer-Datenbank (DAD)

Een erg interessante databank van Duitsers die zijn geëmigreerd.

https://www.deutsche-auswanderer-datenbank.de/

Deutsche Digitale Bibliothek - Kultur und Wissen online

De hoofdpagina van de digitale bibliotheek van heel Duitsland.

https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/

Deutsche Nationalbibliothek

De hoofdpagina van de nationale bibliotheek van Duitsland.

https://www.dnb.de/DE/Home/home_node.html

Digitales Familiennamenw?rterbuch Deutschlands (DFD) - 
Namenforschung.net

Het Duitse familienamenwoordenboek, vergelijkbaar met het

woordenboek van het Meertens Instituut en de website 

Familienaam.be.

http://www.namenforschung.net/dfd/projektvorstellung/

Duitsland 1871-1945 - YouTube

Een nuttige, duidelijke en belangrijke korte audiovisuele inleiding op

het ontstaan van het huidige Duitsland. Erg handig om de structuur

en indeling van Duitsland beter te begrijpen.

https://www.youtube.com/watch?v=Raz04lwM1aw
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FamilySearch - Catalog

Dé toegangspoort tot alle films van akten, documenten en andere

historische bronnen die FamilySearch (onder andere) van Duitsland 

aanbiedt.

https://www.familysearch.org/search/catalog

Fold3 - Historical military records

Databank voor informatie over militairen.

https://www.fold3.com/

Frontflieger.de - Die Soldaten der Deutschen Fliegertruppe 1914
1915 1916 1917 1918

Databank voor Duitsers die tijdens de Eerste Wereldoorlog als

militair bij de Duitse luchtmacht hebben gediend.

http://www.frontflieger.de/3-h-f.html

Gedbas

Complete voorouderlijsten en stambomen doorzoeken.

https://gedbas.genealogy.net/

Genealogy mit Ahnen-Forscher | Die Nr. 1 auf den Spuren der 
Genealogy

Uitgebreide site met veel informatie over genealogisch onderzoek (in 

Duitsland).

https://ahnen-forscher.com/
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Genealogy.net - Grabsteine

Grootschalig project om de Duitse graven en grafstenen te 

indexeren.

https://grabsteine.genealogy.net/

Genealogy.net - Online-OFBs

Platform waarop online de vele Ortsfamilienbücher (ook

Ortsippenbücher genoemd) van Duitsland digitaal te doorzoeken zijn.

In Nederland zijn deze Ortsfamilienbücher beter bekend als 

bevolkingsreconstructies.

https://www.online-ofb.de/

GenWiki

Duitse genealogische wiki

https://wiki.genealogy.net/Hauptseite

Gräbersuche-Online

De organisatie Volksbund houdt een zeer uitgebreide database bij

met Duitse oorlogsslachtoffers. Het gaat niet enkel om slachtoffers

van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, maar ook bijvoorbeeld die

van de Frans-Duitse oorlog in 1870, zeer zeker de moeite waard!

https://www.volksbund.de/graebersuche.html

Heraldik

Duitse heraldiek.

http://www.heraldik-wappen.de/
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Historischer Verein Waldfeucht

De website van de heemkundevereniging van Waldfeucht (in Kreis 

Heinsberg).

http://www.hist-waldfeucht.de/

Landkartenarchiv

Een interessante website met diverse oude landkaarten en

plattegronden van Duitsland.

https://www.landkartenarchiv.de/index.php

Liste historischer Krankheitsbezeichnungen - Wikipedia

Een uitgebreide lijst van diverse Duitse ziektenamen op Wikipedia.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/37843

Matricula Online

Een grote Duits- en Engelstalige website met online doorbladerbare

scans van voornamelijk rooms-katholieke kerkboeken uit Duitsland,

Zwitserland en Oostenrijk.

https://data.matricula-online.eu/

Personenstandsregister - GenWiki

Uitgebreide informatie over het ontstaan en het bestaan van de

burgerlijke stand (en voorlopers) in het tegenwoordige Duitsland.

https://wiki-de.genealogy.net/Personenstandsregister
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PR2 Personenstand Reader von Leo Aretz

Een bijzonder grote genealogische databank voor heel Duitsland.

https://pr2.leoaretz.de/

Totenbuch - KZ Buchenwald

Het dodenboek van de overledenen in concentratiekamp 

Buchenwald.

http://totenbuch.buchenwald.de/

Totenzettel-Sammlungen WGFF

Een grote verzameling van bidprentjes en rouwbrieven uit 

West-Duitsland.

https://www.wgff-tz.de/index.php

Verein für Computergenealogie

Duitse vereniging voor computergenealogie.

https://www.genealogienetz.de/

Wappensuche

Informatiepagina over familiewapens (zoeken) in Duitsland.

https://www.wappensuche.de/
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Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde

De WGfF, een genealogische vereniging voor West-Duitsland.

https://www.genealogienetz.de/vereine/wgff/

WGOD

Nederlandse Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland

https://www.wgod.nl/

 

Kent u nog meer Duitse genealogische websites? 

Voeg deze dan toe aan de Stamboom Gids!
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Duitsland - Baden-Württemberg

Historischer Katalog der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Historische catalogus van de bibliotheek van de deelstaat

Baden-Württemberg in Karlsruhe.

https://ipac.blb-karlsruhe.de/

Landesarchiv Baden-Württemberg - Nordbadische
Standesbücher Online

Direct toegang tot de akten van de burgerlijke stand van de regio 

Nordbaden.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/37708

Landesarchiv Baden-Württemberg - Südbadische
Standesbücher Online

Direct toegang tot de akten van de burgerlijke stand van de regio 

Südbaden.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/37709

Landeskirchliches Archiv Stuttgart

De hoofdpagina van het Landeskirchliches Archiv Stuttgart: de

bewaarplaats voor alle evangelisch-lutherse kerkarchieven van de

regio Württemberg.

https://www.archiv.elk-wue.de/
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Nach Familienanzeigen suchen - Badische Zeitung

Online zoekmachine voor overlijdensadvertenties uit de regio 

Südbaden.

https://bztrauer.de/

Schwabenkinder - Datenbank Suche

Een databank voor de zogenaamde "Schwabenkinder".

https://www.schwabenkinder.eu/de/Datenbank/datenbank-suche/
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Duitsland - Beieren

Bayerischer Landesverein für Familienkunde e.V.

De website van de genealogische vereniging voor de deelstaat 

Bayern.

https://www.blf-online.de/

Bayerisches Hauptstaatsarchiv

De hoofdpagina van het Bayerisches Hauptstaatsarchiv: de

bewaarplaats voor alle overheidsarchieven van de deelstaat Bayern.

https://www.gda.bayern.de/archive/hauptstaatsarchiv/

Bildarchiv Bayerische Staatsbibliothek

De beeldbank van de bibliotheek van de deelstaat Bayern.

https://bildarchiv.bsb-muenchen.de/metaopac/

Landeskirchliches Archiv Bayern

De hoofdpagina van het Landeskirchliches Archiv Bayern: de

bewaarplaats voor alle evangelisch-lutherse kerkarchieven van de

deelstaat Bayern.

https://www.archiv-elkb.de/
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Duitsland - Berlijn

Berliner Adress-, Telefon- und Branchenbucher 1707 - 1991/1992
- Digitale Landesbibliothek Berlin - Zentral- und
Landesbibliothek Berlin

Een online platform waar je door diverse adres- en telefoonboeken

van Berlijn kan bladeren.

https://digital.zlb.de/viewer/cms/155/

Evangelisches Landeskirchliches Archiv Berlin

De hoofdpagina van het Evangelisches Landeskirchliches Archiv

Berlin: de bewaarplaats voor alle evangelisch-lutherse kerkarchieven

van de regio Berlijn.

https://www.landeskirchenarchivberlin.de/

Evangelisches Zentralarchiv Berlin

Het kerkarchief van de evangelisch-lutherse kerk in Berlijn.

http://www.ezab.de/

Landesarchiv Berlin - Standesamtabfrage

Een online zoekmachine voor akten van de burgerlijke stand van de

gemeente Berlijn.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/37715
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Staatsbibliothek Berlin - Digitalisierte Sammlungen

Overzichten van de gedigitaliseerde verzamelingen van de Berlijnse 

bibliotheek.

https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/
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Duitsland - Brandenburg

Brandenburg-Datenbank - Datenbankprojekt für Ahnenforscher
im Land Brandenburg

Genealogische databank van onderzoekers voor de deelstaat 

Brandenburg.

https://db-brandenburg.de/

Brandenburgische Genealogische Gesellschaft Roter Adler e.V.

De genealogische vereniging voor de deelstaat Brandenburg.

https://www.bggroteradler.de/

Brandenburgisches Landeshauptarchiv

De hoofdpagina van het Brandenburgisches Landeshauptarchiv: de

bewaarplaats voor alle overheidsarchieven van de deelstaat 

Brandenburg.

https://blha.brandenburg.de/

Domstift Brandenburg - Archiv

Het archief van het rooms-katholieke bisdom Brandenburg.

https://www.dom-brandenburg.de/archiv/
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Duitsland - Bremen

Gesellschaft für Familienforschung: Die MAUS Bremen

Genealogische vereniging voor Bremen en omgeving.

https://die-maus-bremen.info/index.php?id=1
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Duitsland - Hamburg
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Duitsland - Hessen

Hessische Geburten-, Ehe-, Sterberegister : Einfache Suche :
LAGIS Hessen

Eenvoudige toegang tot de akten van de burgerlijke stand van de

deelstaat Hessen, echter niet volledig.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/37711

Hessisches Landesarchiv

De hoofdpagina van het Hessisches Landesarchiv: de bewaarplaats

voor alle overheidsarchieven van de deelstaat Hessen.

https://landesarchiv.hessen.de/
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Duitsland - Mecklenburg-Voor-Pommeren

Kirchliches Archiv Mecklenburg

Het kerkarchief van de evangelisch-lutherse kerkgemeente in de

deelstaat Mecklenburg-Vorpommern.

http://www.kirche-mv.de/archiv-schwerin.html

Landesarchiv Mecklenburg-Vorpommern

De hoofdpagina van het Landesarchiv Mecklenburg-Vorpommern: de

bewaarplaats voor alle overheidsarchieven van de deelstaat 

Mecklenburg-Vorpommern.

https://www.kulturwerte-mv.de/Landesarchiv

Personendatenbank GreifX - Pommerscher Greif e.V. Verein fur
pommersche Familien- und Ortsgeschichte

Een grootschalige genealogische databank met diverse gegevens uit 

Mecklenburg-Vorpommern.

https://www.pommerscher-greif.de/greif-index.html
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Duitsland - Nedersaksen

AFEL - Arbeitskreis Familienforschung der Emsländischen
Landschaft für die Landkreise Emsland und Grafschaft 
Bentheim

Genealogische vereniging voor de regio Emsland en het graafschap 

Bentheim.

http://www.genealogie-emsland-bentheim.de/

Artland-archief: Familiearchief zum Vorde - Vortma

Historisch en genealogisch onderzoek in Artland (Amt Fürstenau,

Osnabrücker Nordland).

https://www.vortmes.nl/

Bewerkingen uit het graafschap Lingen

Genealogische bronbewerking uit het graafschap Lingen.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/37792

Diözesanarchiv Bistum Osnabrück

Het kerkarchief van het rooms-katholieke bisdom Osnabrück

https://bistum-osnabrueck.de/dioezesanarchiv/
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Familienkunde Niedersachsen - Startseite

Genealogische vereniging voor de deelstaat Niedersachsen.

https://www.familienkunde-niedersachsen.de/

Heimat- und Geschichtsverein Heinade-Hellental-Merxhausen 
e.V.

Genealogische vereniging voor de omgeving Heinade, Hellental en 

Merxhausen.

https://hgv-hhm.de/front_content.php

Landeskirchliches Archiv Braunschweig

Het evangelisch-lutherse kerkarchief van de kerkgemeente 

Braunschweig.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/37780

Niedersächsische Personen

Biografische databank van personen afkomstig en / of woonachtig in

de deelstaat Niedersachsen.

https://www.gwlb.de/nis/niedersaechsische_personen/

Niedersächsisches Landesarchiv

De hoofdpagina van het Niedersächsisches Landesarchiv: de

bewaarplaats voor alle overheidsarchieven van de deelstaat 

Niedersachsen.

https://nla.niedersachsen.de/startseite/
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Oldenburgische Gesellschaft für Familienkunde e.V.

Genealogische vereniging van Oldenburg en omgeving.

https://www.familienkunde-oldenburg.de/aktuell/

OSFA - Arbeitskreis Familienforschung Osnabrück e. V.

Genealogische vereniging voor Osnabruck.

https://osfa.de/

Standesamtregister - ARH SAR - Arcinsys Detailseite

Online bladeren door diverse akten van de burgerlijke stand van

gemeenten in de deelstaat Niedersachsen, niet compleet.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/37710

Suche nach Toten Punkten in Ostfriesland

Een nuttige handreiking voor onderzoekers die vastlopen met hun

onderzoek in de regio Ostfriesland.

http://www.tote-punkte-ostfriesland.de/suche.php

Van Scharensijpers en Vagabonden in het Emsland

Nederlandse/Duitse Grensgangers in 1800/1900 bieden hun

koopwaar/diensten aan.

http://www.lemmermann-genealogie.de/
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Duitsland - Noordrijn-Westfalen

Familienbuch Euregio

Een grote genealogische databank voor de zogenaamde "Euregio" in

de deelstaat Nordrhein-Westfalen.

http://www.familienbuch-euregio.de/

Forschungsergebnisse des Roland zu Dortmund e.V.

Genealogische databank van de genealogische vereniging Roland

voor Dortmund en omgeving.

https://tng.rolandgen.de/

Heimatverein Wassenberg

De website van de heemkundevereniging van Wassenberg (in Kreis 

Heinsberg).

https://www.heimatverein-wassenberg.de/

Heinsberg-L

Website van de mailinglijst Heinsberg-L, voor iedereen die

voorouders heeft in Kreis Heinsberg.

https://list.genealogy.net/mm/listinfo/heinsberg-l
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Landesarchiv Nordrhein-Westfalen

De hoofdpagina van het Landesarchiv Nordrhein-Westfalen: de

bewaarplaats voor alle overheidsarchieven van de deelstaat 

Nordrhein-Westfalen.

https://www.archive.nrw.de/lav/index.php

Landesarchiv Nordrhein-Westfalen - Bestände 
Ostwestfalen-Lippe

Overzicht van de reeds gedigitaliseerde bronnen uit de regio 

Ostwestfalen-Lippe.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/37736

Landesarchiv Nordrhein-Westfalen - Bestände Rheinland

Overzicht van de reeds gedigitaliseerde bronnen uit de regio 

Rheinland.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/37746

Landeskirchliches Archiv Rheinland

De hoofdpagina van het Landeskirchliches Archiv Rheinland: de

bewaarplaats voor alle evangelisch-lutherse kerkarchieven van de

regio Rheinland.

https://www.archiv-ekir.de/index.php/home2

Mosaik Kleve

Genealogische vereniging van Kleve en omgeving.

https://www.mosaik-kleve.de/index.html
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Startseite - Tecklenburger-Familienforschung

Genealogische vereniging voor het Tecklenburger Land.

http://www.te-gen.de/index.php

stenvorde.de

heemkundekringkring [burg]steinfurt

http://stenvorde.de

www.ongen.de Robert Krebber online-genealogie Niederrhein 
Datenbank

Een genealogische databank voor de regio Niederrhein bij de

Nederlandse grens langs Limburg. Gegevens enkel opvraagbaar

tegen betaling.

https://www.ongen.de/
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Duitsland - Rijnland-Palts

Bistumsarchiv | Bistum Speyer

Het kerkarchief van het rooms-katholieke bisdom Speyer.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/37758

Compact Memory / Alle Periodika [1-20]

Catalogus van alle periodieken die beschikbaar zijn bij de bibliotheek

van de Goethe Universität in Frankfurt am Main.

https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/nav/index/title/

Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz

De hoofdpagina van het Landesarchiv Rheinland-Pfalz: de

bewaarplaats voor alle overheidsarchieven van de deelstaat 

Rheinland-Pfalz.

https://www.landeshauptarchiv.de/startseite

Pfälzisch-rheinischen Familienkunde e.V.

Veruit de grootste genealogische vereniging van Rheinland-Pfalz.

https://prfk.org/
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Rheinland-Pfälzische Personendatenbank

Genealogische databank voor de deelstaat Rheinland-Pfalz.

https://rpb.lbz-rlp.de/cgi-bin/wwwalleg/maskrnam.pl?db=rnam

Zentralarchiv der Evangelischen Kirche der Pfalz

Kerkarchief van de evangelisch-lutherse kerk in de regio Pfalz.

https://www.zentralarchiv-speyer.de/
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Duitsland - Saarland
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Duitsland - Saksen

Archiv Sachsen

https://www.archiv.sachsen.de/

Landeskirchenarchiv Sachsen

Het kerkarchief van de evangelisch-lutherse kerk in Sachsen.

https://www.evlks.de/service/landeskirchenarchiv/
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Duitsland - Saksen-Anhalt

Landesarchiv Sachsen-Anhalt

De hoofdpagina van het Landesarchiv Sachsen-Anhalt: de

bewaarplaats voor alle overheidsarchieven van de deelstaat 

Sachsen-Anhalt.

https://landesarchiv.sachsen-anhalt.de/startseite/

Landeskirchenarchiv Magdeburg

Het kerkarchief van de evangelisch-lutherse gemeente Magdeburg.

https://www.landeskirchenarchiv-magdeburg.de/
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Duitsland - Sleeswijk-Holstein

Landesarchiv Schleswig-Holstein

De hoofdpagina van het Landesarchiv Schleswig-Holstein: de

bewaarplaats voor alle overheidsarchieven van de deelstaat 

Schleswig-Holstein.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/37728

Schleswig-Holsteinische Familienforschung e.V.

Genealogische vereniging voor de deelstaat Schleswig-Holstein.

https://www.shfam.de/
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Duitsland - Thuringen

Archive und Bibliotheken in der EKM

Het kerkarchief van de evangelisch-lutherse kerkgemeente 

Eisenach.

http://www.archive-bibliotheken-ekm.de/

Landesarchiv Thüringen

De hoofdpagina van het Landesarchiv Thüringen: de bewaarplaats

voor alle overheidsarchieven van de deelstaat Thüringen.

https://www.thueringen.de/th1/staatsarchive/
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Verenigd Koninkrijk
192.com

192.com tells you more about people, businesses & places in the UK

than any other directory. More than just directory enquiries, 192.com

lists full names, addresses, age guides, property prices, aerial

photos, company & director reports, family records, & much more!

https://www.192.com/

Archer Software

Archer Software specializes in developing programs and utilities to

help with your family history.

http://www.archersoftware.co.uk/

England’s Immigrants 1330 - 1550

Welcome to England’s Immigrants 1330-1550, a fully-searchable

database containing over 64,000 names of people known to have

migrated to England during the period of the Hundred Years’ War

and the Black Death, the Wars of the Roses and the Reformation.

The information within this database has been drawn from a variety

of published and un-published records – taxation assessments,

letters of denization and protection, and a variety of other licences

and grants – and offers a valuable resource for anyone interested in

the origins, destinations, occupations and identities of the people

who chose to make England their home during this turbulent period.

For more information on the sources used, please click on Sources.

https://www.englandsimmigrants.com/

Family Research - English, Scottish and Irish Genealogy 

Informatiewebsite voor Engelse, Schotse en Ierse genealogie.

http://www.lineages.co.uk/
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Find my past

Owned by publishing giant DC Thomson and a global player in the

family history market, Findmypast’s mission is simple. We want to

help everyone discover and celebrate how they are uniquely

connected. Our family of brands, billions of digitised records and

clever site tools are creating those new connections and discoveries

every day.

https://www.findmypast.co.uk/

FreeBMD Home Page

FreeBMD is an ongoing project, the aim of which is to transcribe the

Civil Registration index of births, marriages and deaths for England

and Wales, and to provide free Internet access to the transcribed

records. It is a part of the Free UK Genealogy family, which also

includes FreeCEN (Census data) and FreeREG (Parish Registers).

To search the records that have so far been transcribed by FreeBMD

click on the Search button below.

https://www.freebmd.org.uk/

General Register Office (GRO) - Official information on births,
marriages, civil partnerships and deaths

The General Register Office is part of Her Majesty’s Passport Office

and oversees civil registration in England and Wales. We maintain

the national archive of all births, marriages and deaths dating back to

1837 and further information on our services can be found using the

links shown below.

https://www.gro.gov.uk/gro/content/

GENUKI: Home page

GENUKI provides a virtual reference library of genealogical

information of particular relevance to the UK and Ireland. It is a

non-commercial service, maintained by a charitable trust and a group

of volunteers.

https://www.genuki.org.uk/
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Non Conformist BMD Register Search | BmdRegisters

The Official Non-Conformist and Non-Parochial BMDs Service.

Methodists, Wesleyans, Baptists, Independents, Protestant

Dissenters, Congregationalist, Presbyterians, Unitarians, Quakers

(Society of Friends), Dissenters and Russian Orthodox. Maternity

Records. Overseas Records. Early Birth Registers plus various other

BMD records.

https://bmdregisters.co.uk/

Old Bailey Online - The Proceedings of the Old Bailey,
1674-1913 - Central Criminal Court

The Proceedings contain accounts of trials which took place at the

Old Bailey. The first published collection of trials at the Old Bailey

dates from 1674, and from 1678 accounts of the trials at each

sessions (meeting of the Court) were regularly published.

Inexpensive, and targeted initially at a popular audience, the

Proceedings were produced shortly after the conclusion of each

sessions and were initially a commercial success. But with the

growth of newspapers and increasing publication costs the audience

narrowed by the nineteenth century to a combination of lawyers and

public officials. With few exceptions, this periodical was regularly

published each time the sessions met (eight times a year until 1834,

and then ten to twelve times a year) for 239 years, when publication

came to a sudden halt in April 1913.

https://www.oldbaileyonline.org/

ScotlandsPeople | Connecting Generations

Grootschalig genealogisch platform voor families afkomstig uit 

Schotland.

https://www.scotlandspeople.gov.uk/
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Society of Genealogists, Genealogy, Family Trees and Family 
History

Founded in 1911 the Society of Genealogists (SoG) is Britain’s

premier family history society. The Society maintains a splendid

genealogical library and education centre in Clerkenwell in London.

The Society’s collections are particularly valuable for research before

the start of civil registration of births marriages and deaths in 1837

but there is plenty for the beginner too, including the Free Family

History Access area where beginners can get a taste of some of the

online sources that will help them start their research. The Society

has many unique unpublished manuscript notes and printed and

unpublished family histories. Its library contains Britain’s largest

collection of parish register copies and many nonconformist registers.

Along with registers, the library holds local histories, copies of

churchyard gravestone inscriptions, poll books, trade directories,

census indexes and a wealth of information about the parishes where

our ancestors lived.

http://www.sog.org.uk/

The Absolute Beginner’s Guide to UK and Irish Genealogy 
Research

Over the course of family history research, many people around the

world will find that their ancestry leads back to the British Isles in one

way or another. If you are a part of this group, congratulations: you’re

about to step into some of the world’s oldest and richest archives. In

this guide we introduce you to the key sites, sources and strategies

to help you find these ancestors.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/41222

The Genealogist

Search Census, Births, Marriages, Deaths, Parish Records,

Non-Conformist Records, Directories, Military Records, Wills and 

more!

https://www.thegenealogist.co.uk/
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The National Archives

The National Archives (TNA) (Nederlands: De nationale archieven) is

het officiële archief van de overheid van het Verenigd Koninkrijk. Het

omvat 1000 jaar aan geschiedenis. Het archief is gevestigd in Kew,

in Richmond upon Thames in zuid-west London. Het is zowel een

niet-ministeriële afdeling van de overheid, als een uitvoerend orgaan

van het ministerie van Cultuur, Media en Sport. Er bestaan

afzonderlijke nationale archieven voor Schotland (de National

Records of Scotland) en Noord-Ierland (de Public Record Office of

Northern Ireland). The National Archives was eerder opgedeeld in

vier organisaties: de Public Record Office, de Historical Manuscripts

Commission, de Office of Public Sector Information en Her Majesty’s

Stationery Office.

https://www.nationalarchives.gov.uk/

The National Library of Wales

De Llyfrgell Genedlaethol Cymru is de nationale bibliotheek van

Wales. De bibliotheek is gevestigd in Aberystwyth. De bibliotheek

herbergt meer dan 4 miljoen banden, waaronder enkele zeldzame

exemplaren. Zo is er het eerste in het Welsh gedrukte boek, Yny

lhyvyr hwnn, en de eerste Bijbelvertaling in het Welsh. Ook een

aantal bijzondere middeleeuwse manuscripten worden hier bewaard,

waaronder het Zwarte Boek van Carmarthen en het Boek van 

Taliesin.

https://www.library.wales/

The Times Archive

Explore 200 years of history as it appeared in the pages of The

Times, from 1785 to 1985.

https://www.thetimes.co.uk/archive/

The Times Archive

Explore 200 years of history as it appeared in the pages of The

Times, from 1785 to 1985.

https://www.thetimes.co.uk/archive/
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UKBMD - Births, Marriages, Deaths Indexes &amp; Census
Transcriptions Online for UK Family History and Genealogy

This site provides 2766 links to websites that offer on-line

transcriptions of UK births, marriages, deaths and censuses. A wide

range of other indexes and transcriptions are also available for most

counties, these may include parish records, wills, monumental

inscriptions etc. Use the Menu on the left to view the various lists of 

links.

https://www.ukbmd.org.uk/

 

Kent u nog meer genealogische websites uit het Verenigd Koninkrijk? 

Voeg deze dan toe aan de Stamboom Gids!
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Frankrijk
Archives d’partementales de Saône-et-Loire

Het archief voor het Franse departement Saône-et-Loire (71).

https://www.archives71.fr/

Archives départementales de Seine-et-Marne

Het archief voor het Franse departement Seine-et-Marne (77).

https://archives.seine-et-marne.fr/

Patrimoines de la savoie

Het archief voor het Franse departement Savoie (73).

https://patrimoines.savoie.fr/

Accueil des Archives départementales de la Creuse

Het archief voor het Franse departement Creuse (23).

https://archives.creuse.fr/
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Archives d’Indre-et-Loire

Het archief voor het Franse departement Indre-et-Loire (37).

https://archives.touraine.fr/

Archives de Corse

Het archief voor het Franse departement Corse du Sud (20).

http://archives.isula.corsica/

Archives de l

Het archief voor het Franse departement Ain (1).

https://www.archives.ain.fr/

Archives de la Loire - Département de la Loire

Het archief voor het Franse departement Loire (42).

https://www.loire.fr/jcms/ci_526798/archives-departementales

Archives de la Manche

Het archief voor het Franse departement Manche (50).

https://www.archives-manche.fr/
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Archives de la Nièvre

Het archief voor het Franse departement Nièvre (58).

https://archives.nievre.fr/

Archives de la Seine-Maritime

Het archief voor het Franse departement Seine-Maritime (76).

https://www.archivesdepartementales76.net/

Archives de la Seine-Saint-Denis

Het archief voor het Franse departement Seine-Saint-Denis (93).

https://archives.seinesaintdenis.fr/

Archives de la Somme

Het archief voor het Franse departement Somme (80).

https://archives.somme.fr/

Archives de la Vendée

Het archief voor het Franse departement Vendée (85).

https://www.archives.vendee.fr/
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Archives de Paris

Het archief voor het Franse departement Paris (75).

https://archives.paris.fr/

Archives Déparement de la Sarthe

Het archief voor het Franse departement Sarthe (72).

http://archives.sarthe.fr/

Archives départementales - Conseil départemental de l’Essonne

Het archief voor het Franse departement Essonne (91).

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/43049

Archives départementales - Département des Alpes-Maritimes

Het archief voor het Franse departement Alpes Maritimes (6).

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/42978

Archives départementales Allier

Het archief voor het Franse departement Allier (3).

https://archives.allier.fr/
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Archives départementales Ariège

Het archief voor het Franse departement Ariège (9).

http://archives.ariege.fr/

Archives départementales d’Eure et Loir

Het archief voor het Franse departement Eure-et-Loir (28).

https://archives28.fr/

Archives departementales de l

Het archief voor het Franse departement Eure (27).

https://archives.eure.fr/

Archives départementales de l

Het archief voor het Franse departement Haute-Marne (52).

http://archives.haute-marne.fr/archives/search

Archives départementales de l’Aisne 

Het archief voor het departement Aisne (2) in Frankrijk.

https://archives.aisne.fr/
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Archives départementales de l’Aveyron 

Het archief voor het Franse departement Aveyron (12).

https://archives.aveyron.fr/

Archives départementales de l’Indre

Het archief voor het Franse departement Indre (36).

https://www.archives36.fr/

Archives départementales de l’Oise

Het archief voor het Franse departement Oise (60).

https://archives.oise.fr/

Archives départementales de la Charente

Het archief voor het Franse departement Charente (16).

https://archives.lacharente.fr/

Archives départementales de la Charente-Maritime

Het archief voor het Franse departement Charente-Maritime (17).

https://archives.charente-maritime.fr/
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Archives Départementales de la Corrèze

Het archief voor het Franse departement Corrèze (19).

https://www.archives.correze.fr/

Archives départementales de la Côte-d’Or

Het archief voor het Franse departement Côte d’or (21).

https://archives.cotedor.fr/

Archives départementales de la Dordogne

Het archief voor het Franse departement Dordogne (24).

https://archives.dordogne.fr/

Archives départementales de la Drôme

Het archief voor het Franse departement Drôme (26).

https://archives.ladrome.fr/

Archives départementales de la Gironde 

Het archief voor het Franse departement Gironde (33).

https://archives.gironde.fr/
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Archives départementales de la Haute-Garonne 

Het archief voor het Franse departement Haute-Garonne (31).

https://archives.haute-garonne.fr/

Archives départementales de la Haute-Loire

Het archief voor het Franse departement Haute-Loire (43).

https://www.archives43.fr/

Archives départementales de la Haute-Saône

Het archief voor het Franse departement Haute-Saône (70).

https://archives.haute-saone.fr/

Archives départementales de la Haute-Vienne

Het archief voor het Franse departement Haute-Vienne (87).

https://archives.haute-vienne.fr/

Archives départementales de la Marne - Portail de recherche

Het archief voor het departement Marne (50) in Frankrijk.

https://archives.marne.fr/
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Archives départementales de la Meuse

Het archief voor het Franse departement Meuse (55).

https://archives.meuse.fr/

Archives départementales de la Seine-Maritime | Archives en 
ligne

Het archief voor het Franse departement Seine-Maritime (76).

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/38124

Archives départementales de Loire-Atlantique

Het archief voor het Franse departement Loire-Atlantique (44).

https://archives.loire-atlantique.fr/

Archives départementales de Maine-et-Loire

Het archief voor het Franse departement Maine-et-Loire (49).

https://archives.maine-et-loire.fr/

Archives départementales de Meurthe-et-Moselle

Het archief voor het Franse departement Meurthe-et-Moselle (54).

https://archives.meurthe-et-moselle.fr/
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Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence

Het archief voor het Franse departement Alpes de Haute-Provence 

(4).

http://www.archives04.fr/

Archives départementales des Ardennes

Het archief voor het departement Ardennes (8) in Frankrijk.

https://archives.cd08.fr/

Archives départementales des Bouches-du-Rhône

Het archief voor het Franse departement Bouches-du-Rhône (13).

https://www.archives13.fr/

Archives départementales des Hautes-Alpes

Het archief voor het Franse departement Hautes-Alpes (5).

https://archives.hautes-alpes.fr/

Archives départementales des Hautes-Pyrénées

Het archief voor het Franse departement Hautes-Pyrénées (65).

https://www.archivesenligne65.fr/
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Archives départementales des Hauts-de-Seine 

Het archief voor het Franse departement Hauts-de-Seine (92).

https://archives.hauts-de-seine.fr/

Archives départementales des Landes

Het archief voor het Franse departement Landes (40).

https://archives.landes.fr/

Archives départementales des Vosges

Het archief voor het Franse departement Vosges (88).

https://www.archives.vosges.fr/

Archives départementales des Yvelines

Het archief voor het departement Yvelines (78) in Frankrijk.

https://archives.yvelines.fr/

Archives départementales du Bas-Rhin en ligne

Het archief voor het Franse departement Bas-Rhin (67).

http://archives.bas-rhin.fr/
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Archives départementales du Bas-Rhin en ligne

Het archief voor het Franse departement Bas-Rhin (67).

https://archives.bas-rhin.fr/

Archives Départementales du Cantal

Het archief voor het Franse departement Cantal (15).

https://archives.cantal.fr/

Archives départementales du Doubs

Het archief voor het Franse departement Doubs (25).

https://archives.doubs.fr/

Archives départementales du Gers

Het archief voor het Franse departement Gers (32).

http://www.archives32.fr/

Archives départementales du Haut-Rhin

Het archief voor het Franse departement Haut-Rhin (68).

https://archives.haut-rhin.fr/
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Archives départementales du Jura

Het archief voor het Franse departement Jura (39).

http://archives39.fr/

Archives departementales du Nord

Het archief voor het departement Nord (59) in Frankrijk.

https://archivesdepartementales.lenord.fr/

Archives départementales du Puy-de-Dôme 

Het archief voor het Franse departement Puy-de-Dôme (63).

https://www.archivesdepartementales.puy-de-dome.fr/

Archives départementales du Territoire de Belfort - AD 90 -
Portail de recherche : état civil, recensements, matricules 

Het archief voor het departement Territoire de Belfort in Frankrijk.

http://www.archives.territoiredebelfort.fr/

Archives départementales du Val-d’Oise 

Het archief voor het Franse departement Val d’Oise (95).

https://archives.valdoise.fr/
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Archives départementales du Val-de-Marne

Het archief voor het Franse departement Val de Marne (94).

https://archives.valdemarne.fr/

Archives départementales du Var

Het archief voor het Franse departement Var (83).

https://archives.var.fr/

Archives départementales et patrimoine Cher

Het archief voor het Franse departement Cher (18).

https://www.archives18.fr/

Archives départementales Haute-Savoie

Het archief voor het Franse departement Haute-Savoie (74).

https://archives.hautesavoie.fr/

Archives départementales Loir & Cher

Het archief voor het Franse departement Loir-et-Cher (41).

http://www.culture41.fr/Archives-departementales
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Archives départementales Lot

Het archief voor het Franse departement Lot (46).

https://archives.lot.fr/

Archives départementales Lot-et-Garonne

Het archief voor het Franse departement Lot-et-Garonne (47).

https://archivesdepartementales.lotetgaronne.fr/accueil

Archives départementales Lozère

Het archief voor het Franse departement Lozère (48).

https://archives.lozere.fr/

Archives départementales Mayenne

Het archief voor het Franse departement Mayenne (53).

https://archives.lamayenne.fr/

Archives des Côtes d’Armor

Het archief voor het Franse departement Côtes d’Armor (22).

https://archives.cotesdarmor.fr/
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Archives du Calvados

Het archief voor het departement Calvados (14) in Frankrijk.

https://archives.calvados.fr/

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon

Het archief voor het Franse departement Rhône (69).

https://archives.rhone.fr/

Archives Ille et Vilaine

Het archief voor het Franse departement Ille et Vilaine (35).

https://archives-en-ligne.ille-et-vilaine.fr/thot_internet/

Archives le département Ardèche

Het archief voor het Franse departement Ardèche (7).

https://archives.ardeche.fr/

Archives Loiret

Het archief voor het Franse departement Loiret (45).

https://archives-loiret.fr/
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Archives Moselle

Het archief voor het Franse departement Moselle (57).

http://www.archives57.com/

Archives nationales d’outre-mer 

Het archief voor de Franse buitengebieden Martinique (972), Guyane

(973), Saint-Pierre et Miquelon (975), Mayotte (976),

Saint-Barthélémy (977), Saint-Martin (978), Wallis-et-Futuna (986),

Polynésie Française (987) en Nouvelle-Calédonie (988).

https://recherche-anom.culture.gouv.fr/

Archives Pas-de-Calais

Het archief voor het Franse departement Pas-de-Calais (62).

https://www.archivespasdecalais.fr/

Archives Pyrénées Atlantiques

Het archief voor het Franse departement Pyrénées Atlantiques (64).

http://earchives.le64.fr/

Archives Tarn-et-Garonne

Het archief voor het Franse departement Tarn et Garonne (82).

http://www.archives82.fr/
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Archives Vaucluse

Het archief voor het Franse departement Vaucluse (84).

https://archives.vaucluse.fr/

Bibliothèque nationale de France | Home

De Bibliothèque nationale de France (BnF) in Parijs is de nationale

bibliotheek van Frankrijk en behoort tot de belangrijkste bibliotheken

ter wereld. De verzameling omvat meer dan dertien miljoen

boekbanden en 350.000 kranten- en tijdschrifttitels. Daarnaast

beheert de bibliotheek zo’n twintig miljoen documenten in

verschillende bijzondere collecties, waaronder een beroemde

verzameling oude handschriften. Een belangrijke publieksfunctie van

de bibliotheek is de digitale bibliotheek Gallica, die

honderdduizenden documenten via internet toegankelijk maakt.

https://www.bnf.fr/fr

Cercle Généalogique d’Alsace

Genealogieclub van de Elzas

https://www.alsace-genealogie.com/

Conseil départemental du Gard

Het archief voor het Franse departement Gard (30).

https://archives.gard.fr/accueil.html
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Direction des archives et du patrimoine culturel de l’Orne

Het archief voor het departement Orne in Frankrijk.

http://archives.orne.fr/

Filae.com

Created by Toussaint Roze in 1994, FILAE has developed, over the

years, a unique expertise in the development of innovative

technologies to facilitate public access to its roots for everyone.

Thanks to the legal advances in opendata and in the reuse of public

archives, the firm launched in December 2016, a revolutionary new

offer : www.filae.com. Based on a bigdata platform coupled with

algorithms constantly improved thanks to "machine learning", this

service allows users to easily build their family tree from digitalized

archives, transcribed and indexed in a unique search engine.

https://www.filae.com/

France Gen Web

De poort naar genealogie in Frankrijk, gemaakt door en voor 

amateur-genealogen

http://francegenweb.org/

Francogene.com

Oudste Frans genealogisch portaal.

https://www.francogene.com/
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Généafrance

Links naar alle online archieven in Frankrijk

http://www.geneafrance.org/rubrique.php?page=numeris

Genealogie Nord Pas de Calais GenNPdC - Les forums des 
généalogistes

Genealogisch forum voor het departement Nord-Pas-de-Calais in 

Frankrijk.

https://www.gennpdc.net/

Grand Mémorial

Grand Mémorial

http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial

Guide-Genealogie

Franse genealogische internet gids

http://www.guide-genealogie.com/

Les archives de l’Aube

Het archief voor het Franse departement Aube (10).

http://www.archives-aube.fr/
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Les Archives départementales de l’Hérault

Het archief voor het Franse departement Hérault (34).

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/43002

Les Archives départementales de l’Aude

Het archief voor het Franse departement Aude (11).

https://archivesdepartementales.aude.fr/

Les archives Pyrénées-Orientales

Het archief voor het Franse departement Pyrénées-Orientales (66).

https://www.ledepartement66.fr/lesarchivesenligne/

MatchID - Moteur de recherche des personnes décédées

Grote zoekmachine voor familie- en overlijdensberichten uit Frankrijk

van tussen 1970 en heden.

https://deces.matchid.io/search

Mémoire des hommes

Mémoire des hommes

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
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Moteur de recherche des Archives de la Guadeloupe

Het archief voor het Franse buitengebied Guadeloupe (971).

https://earchives.archivesguadeloupe.fr/

Orne archives et patrimoine

Het archief voor het Franse departement Orne (61).

https://archives.orne.fr/

PATRONOMIA - Vereenvoudigde toegang tot Franse archieven
van de burgerlijke stand

Raadpleging de Franse burgerlijke stand scans in slechts 3 klikken:

stad, gebeurtenis en jaar.

https://www.patronomia.com/fr/archives/index

Rechercher dans les archives : Archives départementales -
Conseil départemental de l’Essonne

Het archief voor het departement Essonne in Frankrijk.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/38129

Saint Helena (Napoleon)

Mooie overzichtelijke site met veel gegevens van Napoleon. En ook

veel te vinden over de soldaten die voor hem hebben gestreden.

Deze soldaten staan op deze site met gegevens erbij.

https://www.stehelene.org/php/accueil.php?page=1&lang=en
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Service Historique de la Défense

Service Historique de la Défense

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/

Site de patrimoines archives du Morbihan

Het archief voor het Franse departement Morbihan (56).

https://patrimoines-archives.morbihan.fr/

Val d’Oise le département – Archives départementales 

Het archief voor het departement Val d’Oise in Frankrijk.

http://archives.valdoise.fr/

 

Kent u nog meer Franse genealogische websites? 

Voeg deze dan toe aan de Stamboom Gids!
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Noord-Amerika
Ancestry

Veel Amerikaanse maar ook internationale bronnen, 

abonnementenwebsite.

https://www.ancestry.com/

CanadaGenWeb’s Cemetery Project

CanadaGenWeb’s Cemetery Project begon in 2004 als een

vrijwilligersproject van CanadaGenWeb. Het project biedt momenteel

een gratis en doorzoekbare lijst van meer dan 18.000 bekende

Canadese begraafplaatsen. Er wordt continu nieuwe informatie

toegevoegd van vrijwilligers. De door vrijwilligers opgebouwde

database biedt een verscheidenheid aan informatie gericht op

genealogen: namen, locaties en geschiedenis van begraafplaatsen,

links naar bewaarplaatsen en genealogische organisaties die meer

informatie en / of hulp bieden, zoekaanbiedingen, transcripties,

indexen en foto’s die zijn bijgedragen door vrijwilligers.

http://cemetery.canadagenweb.org/

Cyndi’s List

Lijst van genealogische websites internationaal (Amerikaans 

initiatief)

https://www.cyndislist.com/

Death Records

U.S.A. Official Death Records provider for the first time on the 

internet!

https://www.deathrecordsearch.net
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Death Records

U.S.A. Official Death Records provider for the first time on the 

internet!

https://www.deathrecordsearch.net

Death Records Obituary Records

The Largest Social Security Death Records and Obituary Records 

Provider.

https://www.deathrecordsobituarysearch.com/

Divorce Records Search

USA Official Divorce Records Provider

https://www.divorce-records.us/

Fold3 - Historical military records

Amerikaanse website met voornamelijk militaire gegevens.

https://www.fold3.com/

GenealogyInTime Magazine

GenealogyInTime magazine is de meest populaire online genealogie

magazine ter wereld. Alles is gratis, met inbegrip van krachtige

zoekmachines, lijsten van de laatste genealogie records, diepgaande

artikels en vele handige tools en resources.

http://www.genealogyintime.com/
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Library and Archives Canada

Een Canadese archieven portal met zoekmachine.

https://www.collectionscanada.gc.ca/

Library of Congres - Newspaper

Doorzoek kranten uit verschillende staten uit de periode 1880-1922.

https://chroniclingamerica.loc.gov/

Marriage Record

The BEST place to start instant Marriage Records Search

https://www.marriagerecordsearch.net

Military Records

A vast Military Records database First time at your fingertips.

https://www.militaryrecords.ws

Nationale archief van Amerika

Archief van Amerika

https://www.archives.gov/
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Online Searchable Death Indexes, Records and Obituaries

Links naar websites met overlijdensgegevens, gerangschikt per 

staat.

https://www.deathindexes.com/

Petraeus

De voorouders van de bekende Amerikaanse generaal en

opperbevelhebber van het Amerikaanse leger in Irak, David Howell 

Petraeus.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/18402

Southern California Genealogical Society: Official Web Site

Genealogische vereniging voor het zuiden van Californië in de

Verenigde Staten.

http://www.scgsgenealogy.com/

Tijdschriften Ancestry Magazine

Tijdschriften van "Ancestry Magazine" via Google Books.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/18629

United States Census

Website met scans van de US Census (volkstelling) van 1790-1930. 

https://archive.org/details/us_census&tab=collection
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Kent u nog meer Noord-Amerikaanse genealogische websites? 

Voeg deze dan toe aan de Stamboom Gids!
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Zuid-Amerika
AlleSurinamers.org

Welkom op AlleSurinamers.org, de bronnenwebsite van de Stichting

voor Surinaamse Genealogie (SSG). De stichting heeft deze site

opgezet om de toegangen tot alle belangrijke bronnen voor

Surinaams familieonderzoek op één plek bij elkaar te brengen, deze

van een heldere toelichting te voorzien en up-to-date te houden. De

stichting wil hiermee mensen met belangstelling voor Surinaams

familieonderzoek de goede richting wijzen en behulpzaam zijn.

https://www.allesurinamers.org/

Archivo Boneiru | Archief van Bonaire

Journalist en auteur Boi Antoin heeft op Bonaire de afgelopen jaren

een uitgebreide collectie aan Bonairiaans cultureel erfgoed

opgebouwd. Het materiaal is opgeslagen in een ruimte van ongeveer

zes bij vier meter. De collectie bevat foto’s uit de 20e eeuw,

videobanden, audiotapes, voorwerpen, boeken en documenten.

Hoewel het materiaal niet heel oud is, zijn de bewaarcondities op

Bonaire verre van ideaal, waardoor de achteruitgang in de materiële

staat goed te zien is. Plataforma Kultural en Fundashon Historiko

Kultural Boneriano hebben het initiatief genomen om het aanwezige

materiaal te laten digitaliseren en te ontsluiten. Zij werken daarbij

samen met Regionaal Archief Dordrecht. Het Nationaal Archief heeft

geadviseerd en het Instituut voor Beeld en Geluid neemt een deel

van de collectie op haar catalogus.

http://www.archivoboneiru.com/

Archivo Nacional Aruba | Nationaal Archief Aruba

Nationaal Archief van Aruba (Papiaments:Archivo Nacional Aruba) is

het nationaal archief van Aruba. Er ligt ruim 200 jaar geschiedenis

van Aruba opgeslagen in meer dan 15 kilometer documenten, in

meer dan 1250 audio-visuele banden en in meer dan 100.000 foto’s.

Het oudste document dateert uit 1816 en is het Rekwestenboek van

Commandeur Lodewijk Christoph Boyé. De collecties bestaan uit

authentiek en origineel materiaal, zoals documenten, foto’s,

audio-visueel en digitaal materiaal. Onder de openbare archieven

vallen het koloniaal archief van de Commandeurs en Gezaghebbers

van Aruba (1816-1939), de archieven van de dienst openbare

werken (1939-1957), gezondheidsdienst (1918-1985) en het

bestuurscollege (1951-1961). De particuliere collecties betreffen de

archieven van de protestantse gemeente Aruba (1822-2008),

Segundo (Boy) Ecury (1922-1944), Milio Croes (1917-2003) en van

de carnavalsgroep Bankanaden (1979-1982). Naast toegang tot de

collecties kan het publiek gebruik maken van diensten voor

genealogisch onderzoek, de studieruimte, het documentatie- en

informatiecentrum en de bibliotheek.

https://ana.aw/
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Caribische Genealogie - Familiegeschiedenissen van overzee

Deze website vertelt het verhaal van families en personen die

verweven zijn met het koloniale verleden van Nederland rond de

Atlantische Oceaan. De expansie van de Nederlandse handel in het

Atlantisch gebied vanaf 1600 en de neergang van de Oostzeehandel

vanaf 1660 bracht Nederlanders naar Nieuw-Nederland, Brazilië, de

Afrikaanse westkust en het Caribisch gebied. Sommige van hen zijn

nooit overzee geweest, anderen tijdelijk en sommigen vestigden zich

daar voorgoed en waren de stichters van koloniale families. Uit de

bewaard gebleven archieven van de West-Indische Compagnie, de

koloniale archieven en andere bronnen is de geschiedenis van deze

personen en hun families in kaart gebracht. De door mij hier

gepubliceerde informatie, genealogieën en artikelen zijn het resultaat

van vele jaren primair en secundair bronnenonderzoek in archieven

en bibliotheken van Nederland, Curaçao en de VS, van online

onderzoek en van het optekenen van verhalen en

wetenswaardigheden uit de overlevering.

https://caribischegenealogie.org/

Nationaal Archief Suriname

Het Nationaal Archief Suriname beheert diverse archieven die

betrekking hebben op Suriname. Met name van de diverse

overheidsinstellingen en hun voorgangers, zowel uit de koloniale tijd

als uit de tijd van de Republiek Suriname, maar ook van

particulieren, notarissen en kranten. Men vindt met name archieven

na 1845. Archiefbescheiden van voor die tijd zijn aan het begin van

de twintigste eeuw door het Nederlandse Ministerie van Koloniën

naar Nederland overgebracht. Deze archieven zijn te raadplegen bij

het Nederlandse Nationaal Archief. Archieven uit de Engelse tijd

(1804-1816) vindt men in Groot-Brittannië. Verder zijn bij diverse

grote branden in het verleden delen van de collectie verloren 

gegaan.

https://www.nationaalarchief.sr/

National Archaeological - Anthropological Memory Management
| Safeguarding our shared memory

National Archaeological Anthropological Memory Management

Foundation – NAAM – Curacao is een nonprofit organisatie die zich

committeert aan de conservering en identificatie van het materiële en

immateriële erfgoed van Bonaire, Curacao, St. Maarten, St. Eustatius

en Saba in een Caribisch perspectief. NAAM is in 1998 opgericht

door de Landsoverheid van de voormalige Nederlandse Antillen, als

opvolger van het voormalige AAINA (Archaeologisch-

Anthropologisch Instituut Nederlandse Antillen). Door zichzelf te

profileren als “meer dan een museum”, heeft NAAM zich in de loop

van de tijd kunnen ontwikkelen tot een instituut dat zich breed inzet

voor het documenteren, restaureren en verrijken van het culturele

geheugen van onze bevolking. Dit is waarom de M van NAAM niet

langer staat voor “Museum” maar voor “Memory Management”.

https://naam.cw/nl/
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National Archief Curaçao

Het Nationaal Archief is de beheerder van de archieven van het

huidige land Curaçao en van het voormalige land, de Nederlandse

Antillen. Daardoor beheert het Nationaal Archief de schatten aan

informatie van ons verleden. Deze schatten van informatie bestaan

uit de archieven die ontstaan zijn gedurende het uitvoeren van de

taken van de overheid.

https://www.nationaalarchief.cw/

Scans Nederlandse Antillen - Surinaamse Genealogie

Uitgebreid overzicht op de website van de Stichting voor Surinaamse

Genealogie over de verschillende op FamilySearch (en elders)

beschikbare genealogische bronnen voor de voormalige

Nederlandse Antillen, nu Aruba, Curaçao, Sint Maarten en het

Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden, ook wel

BES-eilanden genoemd.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/40143

Stichting voor Surinaamse Genealogie

De Stichting Surinaamse Genealogie is dé ontmoetingsplaats voor

mensen met een interesse in Surinaamse familiegeschiedenis. Hier

kan men met elkaar in contact komen en informatie uitwisselen. Zij

bieden een helpende hand aan zowel beginnende als gevorderde

onderzoekers als het gaat om hoe genealogisch onderzoek aan te

pakken, welke hulpmiddelen ter beschikking staan en hoe het

resultaat van het onderzoek op de meest efficiënte wijze vast te 

leggen.

https://www.surinaamsegenealogie.nl/

Surinaamse Genealogie Denie Kasan

Tips, advies, nieuws m.b.t. Surinaamse Genealogie leest u op

www.kasan.nl. Via mijn blog over Surinaamse Genealogie leert u de

mogelijkheden om uw voorouders terug te vinden in de Surinaamse 

archieven.

http://www.kasan.nl

 

Kent u nog meer Zuid-Amerikaanse genealogische websites? 

Voeg deze dan toe aan de Stamboom Gids!
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Australië
Archives Office of Tasmania

Veroordeelden in Tasmanië, gedigitaliseerd en gratis beschikbaar.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/18736

Argus Online (krantenindex)

Index op de online editie van de Argus (Melbourne) van 1870-1879.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/18720

Australian Institute of Genealogical Studies is inmiddels Family
History Connections

Gebaseerd in Melbourne, biedt diverse ledenservices en bronnen

voor bezoekers.

https://www.familyhistoryconnections.org.au/

Australian Newspapers

https://trove.nla.gov.au/newspaper/
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Australische begraafplaatsen

Cemetery Location Search

https://www.australiancemeteries.com.au/

Australische vereniging van archivarissen

Australian Society of Archivists biedt oa. een lijst van archieven.

https://www.archivists.org.au/

Geboorte, overlijden en huwelijksakten - Western Australia

Gratis te doorzoeken, maar niet online te bestellen.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/18732

Genealogy Society of Queensland

Genealogische vereniging, die oa. een index biedt naar websites in

Australië, UK, Nieuw-Zeeland end de Verenigde Staten.

https://www.gsq.org.au/

Genealogy Society of Victoria

Genealogisch vereniging met oa boekenwinkel en interessante

bronnen en services. Voor leden is er een "Genealogical Index of

Names" met bijna 4 miljoen namen.

https://www.gsv.org.au/
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Nationaal Archief van Australië

Veel informatie over oa WO1 (gedigitaliseerd en gratis toegankelijk)

en immigratie.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/18731

Ryerson Index

Index op overlijdensadvertenties uit Australische kranten (meer dan 2

miljoen in 168 kranten).

https://www.ryersonindex.org/

Society of Australian Genealogists

Australische vereniging voor genealogen.

https://sag.org.au/

The Ryerson Index

Death notices and obituaries in Australian newspapers

http://www.ryersonindex.org/

 

Kent u nog meer Australische genealogische websites? 

Voeg deze dan toe aan de Stamboom Gids!
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Europa
GenTeam - Die genealogische Datenbank

Een erg nuttige databank met veel online doorzoekbare en

doorbladerbare gegevens van Oostenrijk.

https://www.genteam.eu/

Poznan Project

Our goal is to transcribe the 19th century marriage records from the

historic Greater Poland (then Prussian Province of Poznan) into a

searchable online database.

http://poznan-project.psnc.pl/

VFFOW - Über Grenzen hinweg Wurzeln finden

Genealogische vereniging mét databank voor de voormalige Duitse

regio’s Ost- en Westpreußen.

https://www.vffow.de/

 

Kent u nog meer Canadese genealogische websites? 

Voeg deze dan toe aan de Stamboom Gids!

75https://www.stamboomgids.nl/

Internationaal



Azië
Alfabetisch doopregister van de R.K. Gemeente te Soerabaja

Alfabetisch doopregister van de R.K. Gemeente te Soerabaja

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/27781

Alfabetisch register van de doopregisters van de Rooms
Katholieke Gemeente te Soerabaja

Door het opgeven van de naam, het doopjaar en het

registratienummer uit het alfabetisch register, is het mogelijk om

doopgegevens uit de boeken van de Rooms Katholieke Gemeente te

Soerabaja (circa 17.000 registraties) bij ons op te vragen. De jaren

1811 - 1923 zijn in ons bezit. De jaren 1923 - 1936 zullen in februari

2015 aan het archief worden toegevoegd. Voor meer informatie: zie

de website.

https://www.krancher.com

Alfabetisch register van het Doopregister van de Rooms
Katholieke Gemeente te Soerabaja

De alfabetische lijst van de gedoopten: in de jaren 1811 - 1936.De

doopgegevens zijn vooralsnog beschikbaar voor de jaren 1811 - 

1923.

https://www.krancher.com

Arsip Nasional Republik Indonesia

The National Archives of Indonesia (Indonesian: Arsip Nasional

Republik Indonesia, ANRI) is the non-departmental government

institution of Indonesia responsible for maintaining a central archive.

It holds the largest archive collection related to the Dutch East India

Company (VOC). In 2003, Indonesia introduced a joint submission to

the UNESCO Memory of the World Register with the Netherlands,

South Africa, and Sri Lanka for their archival collections related to the

VOC. The National Archives collection traces its origins to the work

of Jacob Anne van der Chijs, who was appointed the first archivist of

the Dutch East Indies in 1892 by the colonial government.

https://anri.go.id/
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De Burgerlijke Stand van Nederlands-Indië op LDS-films - IGV

De aktes van de Burgerlijke Stand van Nederlands-Indië voor

Europeanen en niet-Europeanen (1828-1949) zijn door de

Mormonen (‘The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints’)

verfilmd. Hun beschrijving van de inhoud van een film is vaak

onnauwkeurig. Op de pagina’s van De Burgerlijke Stand van

Nederlands-Indië op LDS-films is dit voor een groeiend aantal

plaatsen verbeterd en vindt u in detail wat er op bepaalde films staat.

Deze pagina’s zijn samengesteld door ons ere-lid Leo Janssen.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/40138

Indische Genealogische Vereniging

De Indische Genealogische Vereniging (IGV) is opgericht op 2 juli

1988. De initiatiefnemers hadden hun belangstelling voor de eigen

Indische familiegeschiedenis gemeen, maar konden voor hun vragen

met betrekking tot het genealogisch onderzoek naar Europese

families in de voormalige Nederlandse koloniën niet afdoende terecht

bij de bestaande landelijke instellingen op genealogisch gebied.

Daarom werd besloten tot het oprichten van een onafhankelijke

vereniging, die op een grondige wijze bezig wil zijn met Indisch

genealogisch onderzoek. Daarbij wil de IGV samenwerken met een

ieder die zich bezighoudt met de Nederlandse geschiedenis overzee.

De IGV heeft zich ontwikkeld tot een instelling die mede richting geeft

aan genealogisch onderzoek in Nederlands-Indië, het Caraïbisch

gebied en Zuid-Amerika. Daarbij ligt het zwaartepunt op Nederlands

Oost-Indië. Inmiddels hebben velen de weg gevonden naar de IGV.

Het publiceren van onderzoeksresultaten wordt onder andere

gestimuleerd door de uitgave van ‘De Indische Navorscher’.

https://igv.nl/
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Janssen’s Indisch Repertorium / inleiding

Janssen’s Indisch Repertorium is een generale index op

familienamen (door genealogen ook ’geslachtsnamen’, maar door de

meeste mensen doorgaans ’achternamen’ genoemd) die voorkomen

in gedrukte genealogische en aanverwante publicaties betreffende

Oost- en West-Indië welke in de afgelopen 75 jaar zijn verschenen.

UItsluitend genealogische informatie die in drukvorm is verschenen,

wordt in het Repertorium opgenomen; genealogische informatie op

het internet wordt niet opgenomen daar hun status wegens

voortdurende aanvullingen en verbeteringen niet vaststaand is.

Bovendien kan op websites niet naar paginanummers worden

verwezen. Het Repertorium pretendeert geen volledigheid, doch

bijna alle vooroorlogse standaardwerken op dit gebied zijn erin

opgenomen benevens de thans op dit gebied verschijnende

publicaties. Het Repertorium concentreert zich echter, evenals de

IGV, voornamelijk op Oost-Indië. "Janssen’s Indisch Repertorium"

bevat thans ruim 278.000 referenties naar zo’n 65.000 familienamen

die, hetzij via hun voorouders, hetzij via hun nakomelingen,

verbonden zijn met Oost- of West-Indië. Maar uiteraard hoeven

personen met dezelfde familienaam niet noodzakelijkerwijze tot

dezelfde familie te behoren!.

https://www.igv.nl/JIR/jirned.html

Roosje Roos

Roosje Roos, ons genealogisch bureau, is vernoemd naar een zuster

van de Joodse betovergrootmoeder van Maarten Etmans: Mietje

Roos. Mietje’s enige zoon, Salomon Roos, trok in 1842 als soldaat

naar Indië. Wij hebben gedurende de afgelopen 20 jaar een grote

ervaring opgebouwd als genealogen. In opdracht zoeken we uw

stamboom uit. Ook zijn we ervaren in het heropenen van

vastgelopen onderzoek. Vaak vinden we openingen waar eerder

onderzoek stokte. Onze werkzaamheden zijn stamboomonderzoek in

opdracht, toegankelijk maken van de Burgerlijke stand van

Nederlands-Indië en publicatie van eigen genealogische projecten

met een regio als uitgangspunt.

http://www.roosjeroos.nl/
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Afrika
National Archives of South Africa - Homepage

De hoofdpagina van het nationaal archief van Zuid-Afrika. Op de

website zijn ook diverse databases te vinden waar in kan worden

gezocht naar de door verschillende organisaties verzamelde data,

waaronder grafstenen, manuscripten en foto’s.

http://www.national.archives.gov.za/index.htm

SAGenealogie Gespreksgroep Tuisblad

De hoofdpagina van SAGenealogie. Een wereldwijde genealogische

organisatie die gericht is op Afrikanen en onderzoekers die het

Afrikaans als moedertaal hebben.

https://www.sagenealogie.com/
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Innovatie op het vlak van Internet en genealogie

 

 

Doorzoek de genealogische
gegevens van archieven

www.openarch.nl

Met Open Archieven kunt u akten

doorzoeken van Nederlandse en

Belgische archieven. Open Archieven

zoekt naar gerelateerde akten, linkt

naar andere gerelateerde

informatiebronnen en toont de

gegevens op een fraaie en inzichtelijke

manier inclusief context informatie.

 

 

  Publiceer uw stamboom, zoek
naar uw voorouders

www.genealogieonline.nl

Met Genealogie Online kunt u

eenvoudig uw genealogische

gegevens en afbeeldingen op

Internet plaatsen. U krijgt

suggesties over de mogelijke

locaties van scans van akten bij

archieven en mogelijke

aanknopingspunten in andere 

stambomen.

 

 

Het sociale netwerk voor
genealogen en archieven

www.stamboomforum.nl

Het Stamboom Forum biedt u

mogelijkheden om in contact te komen

met anderen over genealogie,

archieven en geschiedenis. In het Wie

(onder)zoekt wie? register kunt u de

familienamen opgeven en/of opzoeken

die u onderzoekt.

 

 

  Bewaar uw familiegeschiedenis,
vorm een digitaal familiearchief

www.familiearchivaris.nl

De website Familie Archivaris biedt

stamboomonderzoekers een

besloten virtuele ruimte waar een

digitaal familiearchief gevormd kan

worden met beeld en verhaal,

samen met de familie.

Doorzoek snel en eenvoudig
genealogische bronnen

www.genealogiewerkbalk.nl

De Genealogie Werkbalk geeft u direct

toegang tot een verzameling van

belangrijke Nederlandse

genealogische bronnen die allemaal

doorzoekbaar zijn op familienaam,

helpt u scans bij FamilySearch

(Mormonen) te vinden en wijst de weg

naar het archief.

 

 

  De meest uitgebreide gids op
het gebied van genealogie

www.stamboomgids.nl

Met de Stamboom Gids kunt u de

websites vinden die voor

genealogen van belang zijn. Alle,

door genealogen aangebrachte,

websites zijn gecategoriseerd en

voorzien van schermafdruk en 

beschrijving.
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