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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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Door stamboomonderzoekers het meest gewaardeerd

Genealogie Rongen

Een publicatie door Loed Rongen met gegevens over oa. de families

Rongen, Janssen, Gerrits, Smits, Jacobs, Poels, Hendriks, Arts,

Evers en Verschuren.

https://www.genealogieonline.nl/genealogie-rongen/

Stamboom Sloesarwij

Een publicatie door Adrie van Unen.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-sloesarwij/

Stamboom Verheijen

Een publicatie door Edwin Verheijen met gegevens over oa. de

families Verheijen, Verheyen, Verbaesdonck, Geurts, Hermans,

Peeters, Berchmans, Grubben, Caniels en Verheijden.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-verheijen/

Het geslacht Vermaat (van der Maethe, van der Mathe, van der
Maet, van der Ma

Een publicatie door Peter J.R. Vermaat met gegevens over oa. de

families Vermaat, Niet Publiek, Van der Maat, Van de Maat,

Vermaeten, Van der Maten, Van der Maaten, Van der Maath,

Vermaet en Vermaten.

https://www.genealogieonline.nl/het-geslacht-vermaat/
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Stamboom Van der Velde

Een publicatie door Gerard Oosterveen met gegevens over oa. de

families Van der Velde, De Vries, Postma, Van der Heide, Zijlstra,

Van der Veer, Dijkstra, Van der Veen, Visser en Jansma.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-der-velde/

Genealogie Werkbalk

Doorzoek genealogische bronnen, zoek archieven en zoek scans bij 

FamilySearch.

https://www.genealogiewerkbalk.nl/

Genealogie Online

Een grote verzameling genealogische data (stambomen, parentelen,

kwartierstaten en bidprentjesverzamelingen) van diverse genealogen

die hun gegevens eenvoudig op deze site publiceren.

https://www.genealogieonline.nl/

Stamboom Vries

Een publicatie door Vries met gegevens over oa. de families Vries,

Oort, Van der Lijn, Buisman, Drost, Jans, Willems, Siccama, De

Vries en Kikkert.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-vries/

Stamboom familie Vogelzang

Een publicatie door Leo Vogelzang met gegevens over oa. de

families Franciscus Vogelzang, Maria Cornelia Vogelzang, Jacobus

Letsch, Pieter Vogelzang, Johannes Vogelzang, Leenderd

Vogelzang, Adriana Alida Maria Vogelzang, Johanna Maria Cornelia

Vogelzang, 

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-vogelzang/
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Vereniging Veluwse Geslachten

Veluwe

https://www.veluwsegeslachten.nl/

Ginkel, van

http://members.casema.nl/gginkel/

Stamboom Severijn

Een publicatie door Bert Severijn met gegevens over oa. de families

van der Valk, Severijn, van de Merwe, van Straalen, Vorstenbosch,

Ornée, Bakker, Faase, Matthijsse, van Staalduinen, Donker,

Hageman, Eweg, van Wijngaarden en Stob. 

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-severijn/

Stamboom I.D.M. de Vries

Een publicatie door Ger de Vries met gegevens over oa. de families

De Vries, Van het Romeinse Rijk, Van Bourgondië, De Boer,

Mispelbaum, Severens, Theunissen, Van N., Tilmans en Van 

Eijnatten.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-i-m-d-de-vries/

Stamboom Liefers

Een publicatie door P. Heres met gegevens over oa. de families

Liefers, IJzerman, Lieffers, De Haan, Schuurman, Kamphuis,

Eilander, Bijsterbosch, Kroneman en Mulder.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-liefers/
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Stamboom Nieuwenhuis

Een publicatie door Rutger Nieuwenhuis met gegevens over oa. de

families Nieuwenhuis, Nienhuis, Nienhuijs, Niehuis, Neuvenhuijs,

Veldhof, Gruben, Niehuiç, Ten Neijenhuis en De Wilde.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-nieuwenhuis/

Stamboom Laterveer

Stamboom Laterveer met oa. gegevens over de families Laterveer,

Driessen, Bekooy, Mommers, Van Steenwijk, Maas, Van der Slot,

Van der Horst en Jansen.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom_laterveer/

Aldfaer

Aldfaer is een gratis, krachtig, gebruikersvriendelijk en zeer

uitgebreid Nederlandstalig Windows-programma voor het vastleggen

van alle stamboomgegevens. Op één overzichtelijk scherm staan de

belangrijkste gegevens van de persoon, inclusief de ouders,

huwelijken, kinderen, broers en zusters, notities, leeftijd bij

belangrijke familiegebeurtenissen en foto’s.

http://aldfaer.net/sitemap/

Genealogie Verkleij/Verkley

Een publicatie door J. Verkley met gegevens over oa. de families

Verkleij, Loots, Wesselingh, Burg, Jong, Sluijs, Kleij, Klaverweiden,

Poot en Suidgeest.

https://www.genealogieonline.nl/genealogie-verkleij-verkley/

Stamboom Peijsel

Een publicatie door Ben Peijsel met gegevens over oa. de families

Mostert, Van den Berg, Hensing, Van Gils, Van der Eijk, Boef, Van

Wensveen, Van Leeuwen, Bosman en Van der Wees.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-peijsel/
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Stamboom familie De Heer

Een publicatie door T.E. de Heer met gegevens over oa. de families

De Heer, Wapperom, Dekker, Van Wijnen, Van Wijngaarden, De

Jong, Verweij, Van Dalen, Veth en Van den Heuvel.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-de-heer/

Bidprentjesverzameling W.G.M. van de Ven (met scans)

Een verzameling bestaande uit 4.262 Nederlandse bidprentjes, inclusief

online afbeeldingen van alle bidprentjes! Deze verzameling is

opgebouwd door de heer W.G.M. van de Ven.

https://www.genealogieonline.nl/bidprentverzameling_van_de_ven/

Stamboom Forum

Het Stamboom Forum is het communicatieplatform voor genealogen:

u vindt er fora en nieuwsgroepen die betrekking hebben op 

genealogie.

https://www.stamboomforum.nl/

Stamboom Hobers

Een publicatie door W. Hobers met gegevens over oa. de families

Hobers, Van Almelo, Lubberts, Tangenberg, Jacobs, Wilkes, Jansen,

Koens, Van Almelo (Tweeling) en Lok.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-hobers/

Historische Vereniging Roon

Roden

https://www.historischeverenigingroon.nl/
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Parenteel Van den Brande

Het parenteel van Jacques van den Brande is samengesteld door

C.H. van Broeckhuijsen.

https://www.genealogieonline.nl/parenteel-van-den-brande/

Genealogie Schenkenberg van Mierop

Een publicatie door Schenkenberg van Mierop met gegevens over oa. de

families Van Mierop, Verhaven, Vrijthoff, Nijgh, Graswinckel, Van den

Mierop, Van der Muelen, Van der Goes, Van Vredenburch en Coolbrand.

https://www.genealogieonline.nl/genealogie-schenkenberg-van-mierop/

Stamboom Wennink

Een publicatie door J.H. Vroom met gegevens over oa. de families

Wennink, Dalenoord, Heutink, Schurink, Geerdink, Wargerink,

Schele, Voogd, Lippinkhof en Walhof.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-wennink/

Kwartierstaat van Cor van Hattem

Kwartierstaat van Cornelia (Cor) van Hattem is samengesteld door J. 

Middelkoop.

https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-van-hattem/

Stamboom Van Ginneken

Een publicatie door M. van Ginneken met gegevens over oa. de

families Maria Van Ginneken, Cornelis Van Ginneken, Petrus Van

Ginneken, Adrianus Van Ginneken, Johannes Van Ginneken,

Johanna Van Ginneken, Cornelia Van Ginneken, Cornelius Van

Ginneken, Antoni

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-ginneken/
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Stamboom Goedhart

Goedhart, Kuijsten, Rijken, Treffers, Van Selst, Versteeg, De Jong,

Roelofs, Van der Schans en Van Zelst

https://www.genealogieonline.nl/stamboom_goedhart/

Stamboom Boender

Een publicatie door Bas Boender met gegevens over oa. de families

Boender, Huyser, Schipper, De Jongste, Klootwijk, Troost, Van

Mastbergen, Hopzomer, Groeneweg en Waardenburg.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-boender/

Knippenborg uit Ulft

Een publicatie door B.J.M. Wolters.

https://www.genealogieonline.nl/knippenborg-uit-ulft/

Voorouders.net

Startpunt voor stamboomonderzoek in Nederland met handleidingen,

hulpmiddelen, forum, veel links en meer.

https://www.voorouders.net/

Provincie Friesland (Noord-Oost)

Personele impositie 1578.

http://www.angelfire.com/vt/sneuper/impositie.html
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West-Brabants Archief

Het West-Brabants Archief is een gemeenschappelijke regeling die

per 1 juli 2016 is ontstaan door de samenvoeging van de

archiefdienst van Bergen op Zoom (inclusief Steenbergen en

Woensdrecht) , het gemeentearchief Roosendaal en het Regionaal

Archief West-Brabant (RAWB). Het RAWB bestond tot 1 juli uit de

gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Zundert en

het waterschap Brabantse Delta. Het waterschap neemt aan het

nieuwe West-Brabants Archief niet deel. Vanwege de samenvoeging

van de drie diensten is gekozen voor een nieuwe naam: het

West-Brabants Archief.

https://westbrabantsarchief.nl/

Stamboom Dielis

Een publicatie door J. Dielis.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-dielis/

Stamboom Van Bouwel

Een publicatie door Christine met gegevens over oa. de families Van

Bouwel, Van Hoof, Wouters, Aussems, De Schutter, Schellekens,

Janssens, De Bie, Duquenne en De Weerdt.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-bouwel/

Genealogie Matthijsse

Een publicatie door J. van der Veld.

https://www.genealogieonline.nl/genealogie-matthijsse/
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Genealogie Scheers

Genealogie van de familie Scheers uit de omgeving van Arnhem.

http://home.planet.nl/~sche2593/

Tresoar

Tresoar beheert een grote wetenschappelijke bibliotheek, een

collectie archieven van en over Friesland en een grote verzameling

documentatie en objecten over de Friese literatuur. De collectie kan

in de studiezaal geraadpleegd worden en via de website kan gezocht

worden in de catalogi en naamregisters. Naast de papieren collectie

groeien ook de collecties foto’s, film en geluid, die eveneens via de

website te raadplegen zijn.

https://www.tresoar.nl/Pages/Default.aspx

Stamboom Jacobs

Gegevens over oa. de families Boelen, Reuvers, Van Herwijnen, De

Rouw, Wiegmans, Jacobs, Mutsaers, Van Cromvoirt, Nagtzaam en 

Meijer.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-jacobs/

Stamboom Timmer

Een publicatie door Louis Timmer met gegevens over oa. de families

Van Dorp, Timmer, Schotkamp, Wagenaar, Figee, Barger, Terpstra,

IJsselstein, Reitsma en Krap.

https://www.genealogieonline.nl/timmer-stamboom/
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Stamboom Rietveld

Een publicatie door G. Rietveld met gegevens over oa. de families

Rietveld, Vermeij, De Groot, Rozendaal, De Koning, Kleijn, Van der

Togt, Den Besten, Van Dieren en Pouwer.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-rietveld/

Stamboom Petri

Een publicatie door L. Petri met gegevens over oa. de families Petri,

Jacquemyn, Leijs, Witvrouw, Cleiren, Nijs, Smets, Jacquemijn,

Verkuijl en Simons.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-petri/

Parenteel Van der Mije

Een publicatie door D. van der Werff-van der Mije met gegevens over

oa. de families Van der Mije, Van der Meij, Paap, Koning, Zwemmer,

Koper, Keur, Draijer, Van Duivenboden en Molenaar.

https://www.genealogieonline.nl/parenteel-van-der-mije/

Stamboom Blenk

Gegevens over oa. de families Blenk, Bleijnck, Van der Struijs,

Neuner, Janssen, Swainston, Zaelke, Oudendijk, Westgarth en 

Watson.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-blenk/

Stamboom Hesselius

Een publicatie door G. de Jong met gegevens over oa. de families

Hesselius, Bontjema, Althuisius, De Vries, Hoekstra, Joustra, Bokma,

Bosma, Hofstra en De Jong.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-hesselius/
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Parenteel van Pieter Jacobs

Een publicatie door M. Jacobs.

https://www.genealogieonline.nl/parenteel-pieter-jacobs/

Archieven.nl

Op deze website zijn archievenoverzichten, inventarissen en nadere

toegangen van circa 30 archiefdiensten te vinden.

https://www.archieven.nl/nl/

West-Europese adel

Een publicatie door Pieter met gegevens over oa. de families Wettin,

Van Hohenzollern, Van Deheubarth, Van Lotharingen, Van Savoye,

Van Habsburg, Koning Van Ierland, Piast, Van Bülow en De Blocq

Van Scheltinga.

https://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/
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Door stamboomonderzoekers het meest bezocht

Katholiek Documentatie Centrum

Het KDC bewaart, ordent en ontsluit archieven, boeken, brochures,

tijdschriften, beeld- en geluidsmateriaal dat afkomstig is van

katholieke personen en instellingen in Nederland. Alle collecties

hebben betrekking op het katholieke leven vanaf 1800. Het KDC stelt

zijn collecties beschikbaar voor onderzoek en geeft daarnaast

informatie, zowel aan individuele vragenstellers als door mee te

werken aan handboeken en encyclopedieën. In het Collectie- en

acquisitieprofiel van het KDC staat aangegeven wat de

collectiecriteria zijn die het KDC hanteert, hoe de collectie is

samengesteld en wat de kwaliteit ervan is.

http://www.ru.nl/kdc/

Archief - Bisdom van ’s-Hertogenbosch

Het bisdomarchief beheert de nalatenschap van het bestuur, zoals dat vanaf het

begin van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch (1559) is gevoerd door de

opeenvolgende bisschoppen en de onmiddellijk met hen verbonden personen en

instanties. Het bevat onder meer archieven van bisschoppen, vicarissen, het

secretariaat en het economaat van het bisdom, het voormalige bisdomblad en van

de diocesane afdeling bouwzaken. In totaal berust nu ongeveer twee kilometer

archief in de depots aan de Lange Putstraat. Medewerkers werken aan een

grootscheepse inventarisatie en ordening van het bisdomarchief. Om die reden is

het archief voor onbepaalde tijd gesloten voor bezoek en onderzoek. De

medewerkers van het bisdomarchief verstrekken tevens adviezen aan parochies

op het gebied van archiefvorming en beheer.

https://www.bisdomdenbosch.nl/bisdom/geschiedenis-kunst-cultuur/archief/

Aldfaer

Aldfaer is een gratis, krachtig, gebruikersvriendelijk en zeer

uitgebreid Nederlandstalig Windows-programma voor het vastleggen

van alle stamboomgegevens. Op één overzichtelijk scherm staan de

belangrijkste gegevens van de persoon, inclusief de ouders,

huwelijken, kinderen, broers en zusters, notities, leeftijd bij

belangrijke familiegebeurtenissen en foto’s.

http://aldfaer.net/sitemap/

Genealogie Online

Een grote verzameling genealogische data (stambomen, parentelen,

kwartierstaten en bidprentjesverzamelingen) van diverse genealogen

die hun gegevens eenvoudig op deze site publiceren.

https://www.genealogieonline.nl/
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Archieven.nl

Op deze website zijn archievenoverzichten, inventarissen en nadere

toegangen van circa 30 archiefdiensten te vinden.

https://www.archieven.nl/nl/

Stamboomzoeker.nl

Zoekt op personen in stambomen op internet en linkt direct door naar

de gezocht persoonsinformatie. Websites aanmelden kan mbv een

Gendex- of Gedcom-bestand.

https://www.familytreeseeker.com/?l=nl

Tresoar

Tresoar beheert een grote wetenschappelijke bibliotheek, een

collectie archieven van en over Friesland en een grote verzameling

documentatie en objecten over de Friese literatuur. De collectie kan

in de studiezaal geraadpleegd worden en via de website kan gezocht

worden in de catalogi en naamregisters. Naast de papieren collectie

groeien ook de collecties foto’s, film en geluid, die eveneens via de

website te raadplegen zijn.

https://www.tresoar.nl/Pages/Default.aspx

Historische kranten in beeld (KB)

Kranten 1910-1945

https://www.delpher.nl/nl/kranten
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Gelders Archief

Het Gelders Archief te Arnhem is het Regionaal Historisch Centrum

voor de provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem, Renkum,

Rheden en Rozendaal, Overbetuwe en het Vallei en Veluwe. Dit

archief is op 1 juni 2002 ontstaan door een fusie tussen het

Rijksarchief in Gelderland en de opgeheven gemeentearchieven van

Arnhem, Renkum, Rheden en Rozendaal. Het beheert archieven en

collecties van de 9e tot en met de 21e eeuw. Het Gelders Archief

fungeert in formele zin als Rijksarchief in Gelderland en als

gemeentearchief voor de vijf genoemde gemeenten. Vanuit die

functies beheert het Gelders Archief enerzijds archieven en collecties

afkomstig van rijks-, provinciale en particuliere instellingen met als

werkingsgebied de provincie Gelderland of voorgangers daarvan, en

anderzijds van de genoemde gemeenten (en eventueel daarin

opgegane gemeenten) en particuliere instellingen en personen uit die

gemeenten, zoals huizen, families, bedrijven, kerken, scholen,

verenigingen en stichtingen.

https://www.geldersarchief.nl/

Nationaal Archief

Het Nationaal Archief, gevestigd te Den Haag, is de grootste

openbare archiefinstelling in Nederland. Er ligt bijna duizend jaar

geschiedenis van Nederland opgeslagen in 137 kilometer aan

documenten en 800 terabyte aan digitale bestanden. Daarnaast

heeft het Nationaal Archief 15 miljoen foto’s en 300.000 kaarten en

tekeningen in de collectie. Het Nationaal Archief fungeert in formele

zin als Algemeen Rijksarchief voor Nederland en als Rijksarchief in 

Zuid-Holland.

https://www.nationaalarchief.nl/

Ahnenforschung.net

Duitse genealogische web directory.

http://www.ahnenforschung.net/

Kwartierstaat Van der Windt

Familienamen: Van der Windt (Schipluiden, Vlaardingen), Berkelaar

(Delft, Wateringen), Valstar (Westland), Kalkman (Delft,

Waddinxveen), Wessels (Amsterdam, Norden), Selbach (Nijmegen,

Ransbach), Smit (Amsterdam), Beltman (Den Helder, Gorssel).

http://www.vanderwindtgenealogie.nl/kwartierstaat.html
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Family Tree Builder

Family Tree Builder, gebruikt door miljoenen mensen wereldwijd,

helpt u om uw familiegeschiedenis te onderzoeken, uw stamboom te

bouwen en foto’s, historische gegevens toe te voegen en nog veel 

meer.

https://www.myheritage.nl/family-tree-builder

Brabants Historisch Informatie Centrum

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in

’s-Hertogenbosch is het Regionaal Historisch Centrum voor

Noord-Brabant, met name het noordoostelijk deel van deze

provincie. Het BHIC fungeert in formele zin als Rijksarchief in

Noord-Brabant en als gemeentearchief en waterschapsarchief voor

een aantal gemeenten en waterschappen gelegen in het

noordoostelijk deel van deze provincie. Vanuit die functies beheert

het BHIC enerzijds archieven en verzamelingen afkomstig van rijks-,

provinciale en particuliere instellingen met als werkingsgebied de

provincie Noord-Brabant of voorgangers daarvan, en anderzijds van

ruim tachtig (voormalige) gemeenten en waterschappen gelegen in

het genoemde noordoostelijk deel van deze provincie en eveneens

van particuliere instellingen in dit gebied.

https://www.bhic.nl/

Archieven in Nederland

Naar aanleiding van een discussie in de nieuwsgroep

SOC.GENEALOGY.BENELUX over het ontbreken van een centrale

plaats op het web met informatie over archieven in Nederland

hebben wij de taak op ons genomen daarvoor zorg te dragen. We

hebben het overzicht gerangschikt per provincie en geen

onderscheid gemaakt tussen overheids- en particuliere archieven.

Daarnaast hebben we een pagina speciale archieven gemaakt.

Daarop treft u archieven of bewaarplaatsen aan die een speciale

collectie hebben die niet direct op een provincie betrekking heeft.

http://www.familiemolema.nl/archief.htm

Nederlandse Familienamen Databank

Online doorzoekbare database met verklaringen van familienamen,

inclusief hun verspreiding in 1947.

https://www.meertens.knaw.nl/nfb/
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Genealogie Werkbalk

Doorzoek genealogische bronnen, zoek archieven en zoek scans bij 

FamilySearch.

https://www.genealogiewerkbalk.nl/

Genealogisch bronmateriaal ‘Van Papier Naar Digitaal‘

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit ter bevordering

van het online brengen van genealogische bronnen.

https://www.vpnd.nl/

Gedbas

Complete voorouderlijsten en stambomen doorzoeken.

https://gedbas.genealogy.net/

Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde kerken
in Nederland

Het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken

in Nederland (ADC) is opgericht in 1993 ter verzorging van de

geschiedenis van deze kerken en daarmee in verband staande

personen en instellingen. Het ADC is gevestigd te Kampen en biedt

informatie op kerkhistorisch terrein en faciliteiten voor archiefbeheer,

studie en historisch onderzoek.

https://adckampen.nl/
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Bronnen Oudenbosch (West-Brabant)

Oudenbossche Bronnen

http://www.den-braber.nl/

Geneaal

Geneaal is een programma dat de genealoog ondersteunt bij zijn

werkzaamheden. Het kan de genealogische gegevens over

personen en relaties tussen de personen opslaan en bewerken. Er

bestaat een groot aantal mogelijkheden voor het genereren van

genealogische rapporten en uitvoer. Bekend zijn uiteraard de

genealogie, de parenteel, de stamreeksen en de kwartierstaat.

Daarnaast kan ook een z.g. uitgebreide genealogie worden gemaakt.

Dit is een genealogie, waarin de vrouwelijke lijn tot en met de

kleinkinderen wordt vermeld.

https://www.gvanbinsbergen.org/geneaal/

Groninger Archieven

De Groninger Archieven (voluit Regionaal Historisch Centrum

Groninger Archieven) is het Regionaal Historisch Centrum voor de

provincie Groningen en de gemeente Groningen. Ze beheren

archieven en collecties van de elfde tot en met de eenentwintigste

eeuw. De archiefdienst fungeert in formele zin als Rijksarchief in de

provincie Groningen en als Gemeentearchief van de gemeente

Groningen. Vanuit die functies beheren de Groninger Archieven

enerzijds archieven en collecties afkomstig van rijks-, provinciale en

particuliere instellingen met als werkgebied de provincie Groningen

of voorgangers daarvan, en anderzijds van de gemeente Groningen

(en daarin opgegane gemeenten) en particuliere instellingen en

personen uit die gemeenten, zoals huizen, families, bedrijven,

kerken, scholen, verenigingen en stichtingen. Onderdelen van de

Groninger Archieven zijn AlleGroningers.nl, groningerkentekens.nl,

beeldbankgroningen.nl, Poparchief Groningen en het Gronings

AudioVisueel Archief.

https://www.groningerarchieven.nl/
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Bidprentjesverzamelingen bij Genealogie Online

Op Genealogie Online kunnen genealogen hun stamboom of

bidprentjesverzameling eenvoudig en gratis laten publiceren.

https://www.genealogieonline.nl/bidprentjes.php

Historisch Centrum Overijssel

Historisch Centrum Overijssel (HCO) is een informatiecentrum voor

de geschiedenis van de provincie Overijssel en de stad Zwolle. Het

HCO ontstond in 2001, toen het voormalige Gemeentearchief van

Zwolle en het voormalige Rijksarchief van Overijssel werden

samengevoegd. Van januari 2016 tot oktober 2017 was politicus Arie

Slob directeur. In die periode werd ook het Deventer Stadsarchief bij

het HCO betrokken en viel het besluit dat de collectie van het

Stedelijk Museum Zwolle overgaat naar het HCO.

https://www.historischcentrumoverijssel.nl/

Alle Friezen

Een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearch., het

Streekarch.N-O Friesland, het Hist. Centr. Leeuwarden en Tresoar is

te vinden over alle Friezen, die geb., getr. en overl. zijn in de prov.

Fryslân, v.d. 19e tot midden 20e eeuw

https://allefriezen.nl/

Delpher

In Delpher vindt u miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse

kranten, boeken en tijdschriften die u allemaal woord voor woord

kunt doorzoeken. De teksten komen uit de collecties van diverse

wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen.

Ze worden hier onder één knop aangeboden om het vinden van

informatie voor u gemakkelijk te maken. Het maakt niet uit wat voor

onderzoek u doet en op welk niveau. Delpher biedt voor iedereen de

originele teksten uit meer dan ruim 1,7 miljoen kranten, 7 miljoen

tijdschriftpagina’s en meer dan 900.000 boeken van de 15de tot de

21ste eeuw. In het totaal vindt u in Delpher meer dan 100 miljoen

pagina’s en dit aanbod zal de komende jaren alleen maar groeien.

https://www.delpher.nl/nl/kranten/
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Adressbücher

Informatie uit historische Duitse adresboeken.

https://www.adressbuecher.net/

Historisch Centrum Leeuwarden

Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is het informatie- en

activiteitencentrum voor de geschiedenis van Leeuwarden en

omgeving. Duizenden strekkende meters aan historische

documenten, vanaf de Middeleeuwen tot heden, worden hier

bewaard en toegankelijk gemaakt. Iedereen die iets wil weten over

de geschiedenis van Leeuwarden of de vroegere bewoners, kan

hiervoor terecht bij het HCL. Deskundige medewerkers helpen de

bezoekers bij hun speurtocht in de archieven, bevolkingsregisters,

foto’s, bouwtekeningen, kranten en vele andere bronnen.

https://historischcentrumleeuwarden.nl/

Familie van Ringen Groningen

Families Van Ringen, Lampe, Ciggaar en Verhaar

https://gerjan.tribalpages.com/

Ahnenlotse

Stamboomonderzoekers in Duitsland zoeken

http://www.ahnenlotse.de/
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Das Bundesarchiv

Das Bundesarchiv

https://www.bundesarchiv.de/

De Genenpoel

De stamboom bevat gegevens van de families Verhoeven, van Loon,

Bok, Kuipers, Riko, Kamphuis, Zuurke, Grijmans, Smit, van der Meij,

Mens, Stevens en Henneke.

https://www.genenpoel.nl/

Stamboom familie Van Dijk

De stamboom van de familie Van Dijk, Van Dijck, Van Den Dijck

afkomstig uit de Kempen. is samengesteld door F. van Dijk.

Gegevens over o.a. de families Dijk, Dijck, Smits, Wichhart, Hest,

Doormalen, Schoot, Collenberg, Erkeland en Haaren.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom_van_dijk/

Zeeuwen Gezocht

Zeeuwen Gezocht, dé persoonsnamendatabase van het Zeeuws 

Archief

https://www.zeeuwengezocht.nl/

Stamboom Forum

Het Stamboom Forum is het communicatieplatform voor genealogen:

u vindt er fora en nieuwsgroepen die betrekking hebben op 

genealogie.

https://www.stamboomforum.nl/
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Het Utrechts Archief

Het Utrechts Archief is een archiefinstelling in de Nederlandse stad

Utrecht. Het beheert de rijkste collectie over de geschiedenis van

stad en provincie Utrecht. Met ruim 30 kilometer archieven,

beelddocumenten (prenten, tekeningen, topografische kaarten, foto’s

en films) en 73.000 publicaties vormt het archief een kenniscentrum

voor de historie van Utrecht. Het Utrechts Archief bezit ook kennis

over toezicht volgens de Archiefwet en op het gebied van analoog en

digitaal archiefbeheer. In Het Utrechts Archief bevindt zich bovendien

het landelijk centrum voor kerkelijke archieven en de archieven van

de Nederlandse Spoorwegen. Het voert tevens het beheer van de

archieven van de gemeente Nieuwegein.

https://www.hetutrechtsarchief.nl/

Onderzochte familienamen (Stamboom Forum)

Kom in contact met andere genealogen door uw genealogische

vragen te stellen of te vertellen wat u (onder)zoekt.

https://www.stamboomforum.nl/wiezoektwie.php

Surname Navigator

Doorzoek meerdere zoekmachines.

http://www.surnamenavigator.org/
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Erfgoed ’s-Hertogenbosch

Met de afdeling Erfgoed ’s-Hertogenbosch realiseren we een

samenhangend cluster dat zich sterker naar buiten richt. Op basis

van inhoud en kennis, waar we trots op zijn, vertellen en bewaren we

het erfgoedverhaal van ’s-Hertogenbosch in al zijn facetten en op

verschillende manieren. We benutten daarbij de beschikbare

mogelijkheden De afdeling Erfgoed onderzoekt, verzamelt en

bewaart bronnenmateriaal dat van belang is voor de kennis van het

verleden van ’s-Hertogenbosch. De afdeling maakt deze inzichtelijk,

toegankelijk, tastbaar en overdraagbaar, opdat de historie van de

stad een bijdrage levert aan de identiteit van de huidige en

toekomstige generatie(s) en aan de betrokkenheid van bewoners,

bedrijven en bezoekers bij de stad. De afdeling zorgt ervoor dat de

kennis van het verleden een bijdrage levert aan de ontwikkeling van

de stad. Historie en eigentijdse architectuur vormen daarbij samen

onderdeel van het dynamisch, stedelijk weefsel.

https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/

Archief Eemland

Het Archief Eemland, in de Nederlandse provincie Utrecht, is het

Regionaal Historisch Centrum voor Amersfoort, Baarn, Eemnes,

Leusden, Renswoude, Soest, Woudenberg en het waterschap Vallei

en Eem. Het fungeert tevens als documentatie-centrum voor Kamp

Amersfoort. Het archief was tot mei 2014 gevestigd in het

stadsinformatiecentrum De Observant op het Stadhuisplein te

Amersfoort. Op 1 mei 2014 verhuisde het naar het Eemhuis.

https://www.archiefeemland.nl/

Haza-Data

Haza-21 is een relationeel informatiesysteem voor genealogen en

historici. Het programma is gebouwd op een relationele database en

bestaat uit drie modulen, die gecombineerd en volledig geïntegreerd

gebruikt kunnen worden: Genealogie, Registratie en Goederen. Deze

zijn onderling volledig geïntegreerd, alsmede via een centrale

Thesaurus. Zie de gedetailleerde beschrijvingen van de modulen.

http://www.hazadata.com/

Genea Lokaal Paleografie

Een complete cursus paleografie !

https://www.geneaknowhow.net/genea/lokaal.htm
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West-Brabants Archief

Het West-Brabants Archief is een gemeenschappelijke regeling die

per 1 juli 2016 is ontstaan door de samenvoeging van de

archiefdienst van Bergen op Zoom (inclusief Steenbergen en

Woensdrecht) , het gemeentearchief Roosendaal en het Regionaal

Archief West-Brabant (RAWB). Het RAWB bestond tot 1 juli uit de

gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Zundert en

het waterschap Brabantse Delta. Het waterschap neemt aan het

nieuwe West-Brabants Archief niet deel. Vanwege de samenvoeging

van de drie diensten is gekozen voor een nieuwe naam: het

West-Brabants Archief.

https://westbrabantsarchief.nl/

GeneaNet

Internationale zoekmachine met veel Nederlandse info op naam.

https://en.geneanet.org/fonds/

Pro-Gen

PRO-GEN is een genealogisch programma voor een PC met

Windows XP t/m Windows 10. PRO-GEN kan u van dienst zijn bij uw

hobby vanaf het onderzoek tot en met het maken van uw publicatie.

PRO-GEN is gemaakt door Johan Mulderij en Dinant Scholte in ’t

Hoff. Het programma bestaat sinds 1989 en kent vele duizenden

gebruikers. Ondersteuning wordt rechtstreeks verleend door de

auteurs en door de helpdesks van de PRO-GEN gebruikersgroep.

https://www.pro-gen.nl/

Drents Archief

Het Drents Archief is het Regionaal Historisch Centrum voor de

provincie Drenthe, en de voortzetting van het oude Rijksarchief in

Drenthe. Het instituut is gevestigd aan de Brink in Assen, en bewaart

de historische archieven van de provincie.

https://www.drentsarchief.nl/
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Headliner

https://www.headliner.nl/

Bidprentjes van Jan Hofstee, voor namelijk uit Limburg

Het bestand telt meer dan 80.500 prentjes en ruim 2000 van de

algemene begraafplaats te Lindenheuvel Geleen.

https://www.bidprentjesbank.nl/

Family Tree Maker

Family Tree Maker is the #1 selling software product for building,

customizing, searching and sharing your family history.

https://www.familytreemaker.com/
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Door stamboomonderzoekers het meest als favoriet 
aangeduid

Tresoar

Tresoar beheert een grote wetenschappelijke bibliotheek, een

collectie archieven van en over Friesland en een grote verzameling

documentatie en objecten over de Friese literatuur. De collectie kan

in de studiezaal geraadpleegd worden en via de website kan gezocht

worden in de catalogi en naamregisters. Naast de papieren collectie

groeien ook de collecties foto’s, film en geluid, die eveneens via de

website te raadplegen zijn.

https://www.tresoar.nl/Pages/Default.aspx

Aldfaer

Aldfaer is een gratis, krachtig, gebruikersvriendelijk en zeer

uitgebreid Nederlandstalig Windows-programma voor het vastleggen

van alle stamboomgegevens. Op één overzichtelijk scherm staan de

belangrijkste gegevens van de persoon, inclusief de ouders,

huwelijken, kinderen, broers en zusters, notities, leeftijd bij

belangrijke familiegebeurtenissen en foto’s.

http://aldfaer.net/sitemap/

Genealogie Online

Een grote verzameling genealogische data (stambomen, parentelen,

kwartierstaten en bidprentjesverzamelingen) van diverse genealogen

die hun gegevens eenvoudig op deze site publiceren.

https://www.genealogieonline.nl/
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Brabants Historisch Informatie Centrum

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in

’s-Hertogenbosch is het Regionaal Historisch Centrum voor

Noord-Brabant, met name het noordoostelijk deel van deze

provincie. Het BHIC fungeert in formele zin als Rijksarchief in

Noord-Brabant en als gemeentearchief en waterschapsarchief voor

een aantal gemeenten en waterschappen gelegen in het

noordoostelijk deel van deze provincie. Vanuit die functies beheert

het BHIC enerzijds archieven en verzamelingen afkomstig van rijks-,

provinciale en particuliere instellingen met als werkingsgebied de

provincie Noord-Brabant of voorgangers daarvan, en anderzijds van

ruim tachtig (voormalige) gemeenten en waterschappen gelegen in

het genoemde noordoostelijk deel van deze provincie en eveneens

van particuliere instellingen in dit gebied.

https://www.bhic.nl/

Zeeuwen Gezocht

Zeeuwen Gezocht, dé persoonsnamendatabase van het Zeeuws 

Archief

https://www.zeeuwengezocht.nl/

Alle Friezen

Een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearch., het

Streekarch.N-O Friesland, het Hist. Centr. Leeuwarden en Tresoar is

te vinden over alle Friezen, die geb., getr. en overl. zijn in de prov.

Fryslân, v.d. 19e tot midden 20e eeuw

https://allefriezen.nl/

Nationaal Archief

Het Nationaal Archief, gevestigd te Den Haag, is de grootste

openbare archiefinstelling in Nederland. Er ligt bijna duizend jaar

geschiedenis van Nederland opgeslagen in 137 kilometer aan

documenten en 800 terabyte aan digitale bestanden. Daarnaast

heeft het Nationaal Archief 15 miljoen foto’s en 300.000 kaarten en

tekeningen in de collectie. Het Nationaal Archief fungeert in formele

zin als Algemeen Rijksarchief voor Nederland en als Rijksarchief in 

Zuid-Holland.

https://www.nationaalarchief.nl/
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West-Brabants Archief

Het West-Brabants Archief is een gemeenschappelijke regeling die

per 1 juli 2016 is ontstaan door de samenvoeging van de

archiefdienst van Bergen op Zoom (inclusief Steenbergen en

Woensdrecht) , het gemeentearchief Roosendaal en het Regionaal

Archief West-Brabant (RAWB). Het RAWB bestond tot 1 juli uit de

gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Zundert en

het waterschap Brabantse Delta. Het waterschap neemt aan het

nieuwe West-Brabants Archief niet deel. Vanwege de samenvoeging

van de drie diensten is gekozen voor een nieuwe naam: het

West-Brabants Archief.

https://westbrabantsarchief.nl/

Family Tree Builder

Family Tree Builder, gebruikt door miljoenen mensen wereldwijd,

helpt u om uw familiegeschiedenis te onderzoeken, uw stamboom te

bouwen en foto’s, historische gegevens toe te voegen en nog veel 

meer.

https://www.myheritage.nl/family-tree-builder

Historische kranten in beeld (KB)

Kranten 1910-1945

https://www.delpher.nl/nl/kranten
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Stadsarchief Rotterdam

Stadsarchief Rotterdam bestaat sinds 1857 en is één van de oudste

en grootste archieven van het land. Aan het hoofd staat de

Stadsarchivaris, mevrouw drs. Jantje Steenhuis. Het archief is

onderdeel van de gemeente Rotterdam en valt onder het cluster

Dienstverlening. Wij zetten ons in om archiefstukken van de

gemeente Rotterdam, die niet voor vernietiging in aanmerking

komen, in goede en geordende staat te bewaren en te ontsluiten.

Naast deze wettelijke taak zien we het als onze opdracht de

geschiedenis van Rotterdam te bewaren en zichtbaar te maken.

Stadsarchief Rotterdam voert de Archiefwet uit voor de gemeenten

Rotterdam, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en

Lansingerland (Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk) en

voor Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Waterschap Hollandse

Delta, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de Milieudienst

Rijnmond. Bij het archief werken ca. 70 medewerkers, vele

vrijwilligers en stagiairs.

https://stadsarchief.rotterdam.nl/

Archieven.nl

Op deze website zijn archievenoverzichten, inventarissen en nadere

toegangen van circa 30 archiefdiensten te vinden.

https://www.archieven.nl/nl/

Gelders Archief

Het Gelders Archief te Arnhem is het Regionaal Historisch Centrum

voor de provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem, Renkum,

Rheden en Rozendaal, Overbetuwe en het Vallei en Veluwe. Dit

archief is op 1 juni 2002 ontstaan door een fusie tussen het

Rijksarchief in Gelderland en de opgeheven gemeentearchieven van

Arnhem, Renkum, Rheden en Rozendaal. Het beheert archieven en

collecties van de 9e tot en met de 21e eeuw. Het Gelders Archief

fungeert in formele zin als Rijksarchief in Gelderland en als

gemeentearchief voor de vijf genoemde gemeenten. Vanuit die

functies beheert het Gelders Archief enerzijds archieven en collecties

afkomstig van rijks-, provinciale en particuliere instellingen met als

werkingsgebied de provincie Gelderland of voorgangers daarvan, en

anderzijds van de genoemde gemeenten (en eventueel daarin

opgegane gemeenten) en particuliere instellingen en personen uit die

gemeenten, zoals huizen, families, bedrijven, kerken, scholen,

verenigingen en stichtingen.

https://www.geldersarchief.nl/
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Genealogisch bronmateriaal ‘Van Papier Naar Digitaal‘

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit ter bevordering

van het online brengen van genealogische bronnen.

https://www.vpnd.nl/

Zeeuws Archief

Het Zeeuws Archief is een kenniscentrum voor historisch en

genealogisch onderzoek in Zeeland. De dienst beschikt over een

uitgebreide collectie bestaande uit archieven, verzamelingen,

tekeningen, kaarten, prenten en foto’s over alle mogelijke

onderwerpen uit de provincie Zeeland. Over de gemeenten

Middelburg, Veere en Kapelle beschikt het archief over nog meer

informatie. Het Zeeuws Archief fungeert in formele zin als

Rijksarchief in Zeeland en als gemeentearchief voor de gemeenten

Middelburg, Veere en Kapelle.

https://www.zeeuwsarchief.nl/

Stadsarchief Amsterdam

Het Stadsarchief Amsterdam is het historisch documentatie- centrum

van de stad Amsterdam met 50 kilometer archieven, een historisch-

topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen, en

prenten, een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en 

fotoarchieven.

https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/

Het Utrechts Archief

Het Utrechts Archief is een archiefinstelling in de Nederlandse stad

Utrecht. Het beheert de rijkste collectie over de geschiedenis van

stad en provincie Utrecht. Met ruim 30 kilometer archieven,

beelddocumenten (prenten, tekeningen, topografische kaarten, foto’s

en films) en 73.000 publicaties vormt het archief een kenniscentrum

voor de historie van Utrecht. Het Utrechts Archief bezit ook kennis

over toezicht volgens de Archiefwet en op het gebied van analoog en

digitaal archiefbeheer. In Het Utrechts Archief bevindt zich bovendien

het landelijk centrum voor kerkelijke archieven en de archieven van

de Nederlandse Spoorwegen. Het voert tevens het beheer van de

archieven van de gemeente Nieuwegein.

https://www.hetutrechtsarchief.nl/
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Streekarchief Goeree-Overflakkee

Het Streekarchief Goeree-Overflakkee beheert de archieven van de

gemeente Goeree-Overflakkee, voormalige gemeenten en haar

voorgangers, de waterschaps- en polderarchieven, overgebrachte

Rijksarchieven en tal van particuliere archieven. Goeree-Overflakkee

vormt het zuidelijkste deel van de provincie Zuid-Holland. Het

voormalige eiland, inmiddels telt 13 dorpskernen en enkele

buurtschappen. Thans zijn er vier gemeenten: Dirksland,

Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee.

https://www.goeree-overflakkee.nl/streekarchief

Drents Archief

Het Drents Archief is het Regionaal Historisch Centrum voor de

provincie Drenthe, en de voortzetting van het oude Rijksarchief in

Drenthe. Het instituut is gevestigd aan de Brink in Assen, en bewaart

de historische archieven van de provincie.

https://www.drentsarchief.nl/

GeneaNet

Internationale zoekmachine met veel Nederlandse info op naam.

https://en.geneanet.org/fonds/

Historisch Centrum Overijssel

Historisch Centrum Overijssel (HCO) is een informatiecentrum voor

de geschiedenis van de provincie Overijssel en de stad Zwolle. Het

HCO ontstond in 2001, toen het voormalige Gemeentearchief van

Zwolle en het voormalige Rijksarchief van Overijssel werden

samengevoegd. Van januari 2016 tot oktober 2017 was politicus Arie

Slob directeur. In die periode werd ook het Deventer Stadsarchief bij

het HCO betrokken en viel het besluit dat de collectie van het

Stedelijk Museum Zwolle overgaat naar het HCO.

https://www.historischcentrumoverijssel.nl/
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Delpher

In Delpher vindt u miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse

kranten, boeken en tijdschriften die u allemaal woord voor woord

kunt doorzoeken. De teksten komen uit de collecties van diverse

wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen.

Ze worden hier onder één knop aangeboden om het vinden van

informatie voor u gemakkelijk te maken. Het maakt niet uit wat voor

onderzoek u doet en op welk niveau. Delpher biedt voor iedereen de

originele teksten uit meer dan ruim 1,7 miljoen kranten, 7 miljoen

tijdschriftpagina’s en meer dan 900.000 boeken van de 15de tot de

21ste eeuw. In het totaal vindt u in Delpher meer dan 100 miljoen

pagina’s en dit aanbod zal de komende jaren alleen maar groeien.

https://www.delpher.nl/nl/kranten/

Ancestor Tree Manager

Ancestor Tree Manager (ATM) is een 2-talig, gratis

genealogieprogramma waarmee op eenvoudige wijze een

aantrekkelijke website te maken is voor het publiceren van

kwartierstaten, parentelen, persoonsbladen, scans van bronnen en

een index op de personen. De rapportages zijn geschikt voor internet

maar kunnen ook gewoon lokaal op de PC gebruikt worden.

https://ancestortreemanager.sivworks.nl/

Archief - Bisdom van ’s-Hertogenbosch

Het bisdomarchief beheert de nalatenschap van het bestuur, zoals dat vanaf het

begin van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch (1559) is gevoerd door de

opeenvolgende bisschoppen en de onmiddellijk met hen verbonden personen en

instanties. Het bevat onder meer archieven van bisschoppen, vicarissen, het

secretariaat en het economaat van het bisdom, het voormalige bisdomblad en van

de diocesane afdeling bouwzaken. In totaal berust nu ongeveer twee kilometer

archief in de depots aan de Lange Putstraat. Medewerkers werken aan een

grootscheepse inventarisatie en ordening van het bisdomarchief. Om die reden is

het archief voor onbepaalde tijd gesloten voor bezoek en onderzoek. De

medewerkers van het bisdomarchief verstrekken tevens adviezen aan parochies

op het gebied van archiefvorming en beheer.

https://www.bisdomdenbosch.nl/bisdom/geschiedenis-kunst-cultuur/archief/

32https://www.stamboomgids.nl/

Aangeraden door stamboomonderzoekers



Erfgoed ’s-Hertogenbosch

Met de afdeling Erfgoed ’s-Hertogenbosch realiseren we een

samenhangend cluster dat zich sterker naar buiten richt. Op basis

van inhoud en kennis, waar we trots op zijn, vertellen en bewaren we

het erfgoedverhaal van ’s-Hertogenbosch in al zijn facetten en op

verschillende manieren. We benutten daarbij de beschikbare

mogelijkheden De afdeling Erfgoed onderzoekt, verzamelt en

bewaart bronnenmateriaal dat van belang is voor de kennis van het

verleden van ’s-Hertogenbosch. De afdeling maakt deze inzichtelijk,

toegankelijk, tastbaar en overdraagbaar, opdat de historie van de

stad een bijdrage levert aan de identiteit van de huidige en

toekomstige generatie(s) en aan de betrokkenheid van bewoners,

bedrijven en bezoekers bij de stad. De afdeling zorgt ervoor dat de

kennis van het verleden een bijdrage levert aan de ontwikkeling van

de stad. Historie en eigentijdse architectuur vormen daarbij samen

onderdeel van het dynamisch, stedelijk weefsel.

https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/

Regionaal Archief Rivierenland

Het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) is een historisch

informatie- en documentatiecentrum. Het verzamelt en beheert de

archieven, afbeeldingen, boeken en documentatie van de gemeenten

Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en

Zaltbommel. De informatie over polders en waterschappen omvat

ook de polders Asperen, Dalem, Heukelum, Spijk en Vuren en de

Over-Betuwe. Het RAR is in 1999 opgericht naar aanleiding van de

gemeentelijke herindeling, waarbij de huidige gemeenten Buren en

Neder-Betuwe ontstonden. Het komt voort uit een fusie tussen de

archiefdiensten Tiel-Buren-Culemborg en

Kesteren-Lienden-Echteld-Maurik. Geldermalsen en Neerijnen

nemen sinds 2009 deel en in 2014 heeft het Streekarchief

Bommelerwaard zich aangesloten. Met ingang van 1 januari 2019

zijn de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal

samengevoegd tot de gemeente West Betuwe en zijn ook de

archieven van de voormalige gemeente Lingewaal bij het RAR te

vinden. Toen in 2003 het Waterschap Tielerwaard,

Culemborgerwaarden en de Linge opging in het Waterschap

Rivierenland, sloot dit een dienstverleningsovereenkomst met het

RAR waarbij een groot aantal archieven hier werd ondergebracht. Op

de website van het RAR is een stamboom te vinden van het huidige

Waterschap Rivierenland en zijn 474 voorgangers.

https://www.regionaalarchiefrivierenland.nl/

Landesarchiv Nordrhein-Westfalen - Bestände Rheinland

Overzicht van de reeds gedigitaliseerde bronnen uit de regio Rheinland.

https://www.archive.nrw.de/lav/abteilungen/rheinland/bestaende_duesseldorf/index.php
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Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief in Haarlem is het Regionaal Historisch

Centrum voor Noord-Holland, Kennemerland en Haarlem. Bij het

Noord-Hollands Archief zijn gegevens te vinden over de

geschiedenis van de hele provincie, van de regio Kennemerland en

van de provinciehoofdstad Haarlem.

https://noord-hollandsarchief.nl/

Ellis Island New York

Passagiers die aankwamen op Ellis Island

https://www.libertyellisfoundation.org/

land van kessel

geweldige site met heel veel gegevens over helden (limburg)

https://web.archive.org/web/http://home.zonnet.nl/landvankessel/landvankessel.htm

Transcript: helpt u bij het transcriberen

Programma dat probeert u te helpen bij het transcriberen van tekst

vanaf digitale foto’s. Het programma is gratis voor niet commercieel

privé gebruik. 

https://www.jacobboerema.nl/Transcript/Freeware.htm

Zeeuwse voorouders

details vermelden persoon en diens ouders

https://www.zeeuwengezocht.nl/
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VOC opvarenden

De scheepssoldijboeken vormen de basis van de

personeelsadministratie van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 

(VOC).

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/

Gemeentearchief Schiedam

Adres: Stadserf 1 te Schiedam.

https://archief.schiedam.nl/

Indische Genealogische Vereniging

Deze website bevat gegevens met betrekking tot Indisch

Genealogisch onderzoek

https://igv.nl/

Stamboom: zoeken in kranten deel 1

Ook in kranten zijn veel gegevens te vinden. Een brand die uitbrak,

een ongeval, overlijdensadvertenties. De koninklijke bibliotheek heeft

al veel gedigitaliseerd en zijn toegankelijk en via internet in te zien.

Hoe dat zoeken gaat leg ik u uit a.d.h.v. d

https://www.youtube.com/watch?v=R4Ucu8DAlWE

West-Europese adel

Een publicatie door Pieter met gegevens over oa. de families Wettin,

Van Hohenzollern, Van Deheubarth, Van Lotharingen, Van Savoye,

Van Habsburg, Koning Van Ierland, Piast, Van Bülow en De Blocq

Van Scheltinga.

https://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/
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Stamboom Griffioen Koster Hutters Smit Tolman v.d.Kooij
Heijkoop Friese Adel

Een publicatie door J. Koster met gegevens over oa. de families

Griffioen, Van Aylva, Heijkoop, Van Burmania, Van Harinxma, Van

Roorda, Van Galama, Van Hoytema, Van Hettinga en Ndr.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster/

Streekarchief Voorne Putten & Rozenburg

Het Streekarchief is een gemeenschappelijke regeling en vormt

zodoende de verzamelplaats voor de archieven van de gemeenten

Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Daarnaast

beheert het Streekarchief tal van particuliere archieven, zoals dat van

kerkgenootschappen, bedrijven, verenigingen en families. Bovendien

is er een uitgebreide collectie foto’s en documentatie aanwezig,

zodat het Streekarchief de aangewezen plek is voor iedereen met

vragen over de lokale geschiedenis.

https://streekarchiefvp.nl/

Groninger Archieven

De Groninger Archieven (voluit Regionaal Historisch Centrum

Groninger Archieven) is het Regionaal Historisch Centrum voor de

provincie Groningen en de gemeente Groningen. Ze beheren

archieven en collecties van de elfde tot en met de eenentwintigste

eeuw. De archiefdienst fungeert in formele zin als Rijksarchief in de

provincie Groningen en als Gemeentearchief van de gemeente

Groningen. Vanuit die functies beheren de Groninger Archieven

enerzijds archieven en collecties afkomstig van rijks-, provinciale en

particuliere instellingen met als werkgebied de provincie Groningen

of voorgangers daarvan, en anderzijds van de gemeente Groningen

(en daarin opgegane gemeenten) en particuliere instellingen en

personen uit die gemeenten, zoals huizen, families, bedrijven,

kerken, scholen, verenigingen en stichtingen. Onderdelen van de

Groninger Archieven zijn AlleGroningers.nl, groningerkentekens.nl,

beeldbankgroningen.nl, Poparchief Groningen en het Gronings

AudioVisueel Archief.

https://www.groningerarchieven.nl/
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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/

Regionaal Archief Dordrecht

Het Regionaal Archief Dordrecht beheert het archief van de stad

Dordrecht, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, en van dertien

omringende gemeenten. Het is gevestigd op het Hof in Dordrecht. De

gemeenten waarvan het Regionaal Archief de archieven bewaard

zijn, naast Dordrecht, Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen,

Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk,

Molenwaard, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen en Zwijndrecht. Het

archief fungeert als centrum waar, in samenwerking met de

bewoners van Dordrecht en de regio, vorm gegeven wordt aan het

geheugen van de samenleving. Duizenden archiefstukken, foto’s,

tekeningen, kaarten, boeken, tijdschriften en kranten zijn in het

erfgoedcentrum ondergebracht. Die archiefstukken komen niet alleen

van de overheid, maar ook van burgers, bedrijven, scholen, sociale

instellingen, notarissen, kerkgenootschappen en sportverenigingen.

Vrijwel alle documenten zijn openbaar. De archieven en collecties die

door het Regionaal Archief worden beheerd, worden bewaard op het

Stadsdepot aan de Dordtse Kil. De studiezaal is echter op het Hof in

de binnenstad; stukken die men wil inzien moeten dus ruim op tijd

worden aangevraagd.

https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/

Digitale Bronbewerkingen Nederland en België

De digitale bronbewerkingen die u hier aantreft zijn integrale

bewerkingen van bronnen die voor genealogisch onderzoek van

belang zijn.

https://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html
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Stamboomzoeker.nl

Zoekt op personen in stambomen op internet en linkt direct door naar

de gezocht persoonsinformatie. Websites aanmelden kan mbv een

Gendex- of Gedcom-bestand.

https://www.familytreeseeker.com/?l=nl

Archief Eemland

Het Archief Eemland, in de Nederlandse provincie Utrecht, is het

Regionaal Historisch Centrum voor Amersfoort, Baarn, Eemnes,

Leusden, Renswoude, Soest, Woudenberg en het waterschap Vallei

en Eem. Het fungeert tevens als documentatie-centrum voor Kamp

Amersfoort. Het archief was tot mei 2014 gevestigd in het

stadsinformatiecentrum De Observant op het Stadhuisplein te

Amersfoort. Op 1 mei 2014 verhuisde het naar het Eemhuis.

https://www.archiefeemland.nl/

Deutsche Adelsforschung

Duitse adel

http://www.edelleute.de/

Archievenkaart

Wiki met kaart voor basisgegevens van alle Nederlandse en

Vlaamse archiefinstellingen, met werkgebied, contactgegevens en

openingstijden. Deze kaart is nooit af! Er wordt dagelijks door

archiefmedewerkers uit het hele land gewerkt aan het toevoegen van

archiefinstellingen, het aanvullen en actualiseren van gegevens, en

het op de kaart aangeven van vestigingslocaties.

https://www.archiefwiki.org/wiki/Categorie:Archieven

38https://www.stamboomgids.nl/

Aangeraden door stamboomonderzoekers



Erfgoed Leiden en omstreken

Archieven - Beeldmateriaal - Bibliotheek - Kranten - Zoeken op

personen - zoeken op plaatsen - Gezinskaarten etc. (voorheen

Regionaal Archief leiden)

https://www.erfgoedleiden.nl/

Stamboom Weening

Een publicatie door Hans Weening met gegevens over o.a. de

families Weening, Drent, Nienhuis en Grimmius. De nadruk ligt op

stamboomgegevens in het oosten van Friesland.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-weening/

WieWasWie

Bouw stamboom, zoek personen, iedereen heeft een geschiedenis.

https://www.wiewaswie.nl/
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Door stamboomonderzoekers het meest beoordeeld

Genealogie Online

Een grote verzameling genealogische data (stambomen, parentelen,

kwartierstaten en bidprentjesverzamelingen) van diverse genealogen

die hun gegevens eenvoudig op deze site publiceren.

https://www.genealogieonline.nl/

Genealogie Werkbalk

Doorzoek genealogische bronnen, zoek archieven en zoek scans bij 

FamilySearch.

https://www.genealogiewerkbalk.nl/

Genealogie Van der Veen

Een publicatie door P. van der Veen met gegevens over oa. de

families Van Genderen, Van Zuiden, Semeyns, Kan, Stroobach,

Cohen, Van der Wijk, Vooren, Van der Horst en Van Emmenes.

https://www.genealogieonline.nl/genealogie-van-der-veen/

Aldfaer

Aldfaer is een gratis, krachtig, gebruikersvriendelijk en zeer

uitgebreid Nederlandstalig Windows-programma voor het vastleggen

van alle stamboomgegevens. Op één overzichtelijk scherm staan de

belangrijkste gegevens van de persoon, inclusief de ouders,

huwelijken, kinderen, broers en zusters, notities, leeftijd bij

belangrijke familiegebeurtenissen en foto’s.

http://aldfaer.net/sitemap/
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Genealogie Mundorff

Een publicatie door M. Mundorff met gegevens over oa. de families

Hoste, Deblauwe, Van Coillie, Mundorff, De Baere, Caron, Dugardin,

Louage, Beckx en Didden.

https://www.genealogieonline.nl/genealogie-mundorff/

Genealogie Van den Heijkant

Een publicatie door M. P. M. van den Heijkant met gegevens over

oa. de families Van den Heijkant, Schipperen, Loose, Van Dongen,

Van Gils, Oomen, Metselaar, Heijkant, Jansen en Smits.

https://www.genealogieonline.nl/genealogie-van-den-heijkant/

Ginkel, van

http://members.casema.nl/gginkel/

Stamboom Forum

Het Stamboom Forum is het communicatieplatform voor genealogen:

u vindt er fora en nieuwsgroepen die betrekking hebben op 

genealogie.

https://www.stamboomforum.nl/

Stamboom Jacobs

Gegevens over oa. de families Jacobs, Ragas, Wouters, Hezemans,

Peterse, Coolen, Keeris, Van de Ven, Maas en Van Bragt.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom_jacobs/
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Stamboom Stadman

Een publicatie door H. Poelman met gegevens over oa. de families

Stadman, Hulshof, Hoving, Volkerts, Krol, Smit, Willems, Bos,

Hooiveld en Ensing.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-stadman/

Stamboom Gillesse

Een publicatie door Frank Gillesse met gegevens over oa. de

families Gillesse, Huijbregts, Huybrechts, Van Loij, Roedoe, Van

Diest, Van Levinus, Bakx, Levens en Alewijnse.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-gillesse/

Stamboom Van der Grift

Een publicatie door Jolanda van der Grift met gegevens over oa. de

families Van der Grift, Van Doezum, Boelens, Van der Heide,

Pijpstra, Faber, Postma, Van der Veer, Jacobs en Wybenga.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-der-grift/

Stamboom Hoegee

Gegevens over oa. de families Hoegee, Van Hoegee, Hougee, Van

Hoege, Visser, Van Somervelt, Van Eijk, De Jong, Stekelenburg en 

Floor.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-hoegee/

Kloosterman familiewapen

Ontworpen voor alle naamdragende nakomelingen van de stamvader Jan

Claesz., schout van Kapelle Biezelinge, 1579, 1583, pachter van 113 gem.

95 r. land

https://www.kloosterman.be/genealogie-ned/kloosterman-familiewapen/
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Stamboom Baks

Een publicatie door E. Baks met gegevens over oa. de families Bax,

Baks, Viveen, Van der Kolk, Van Vugt, Back, Hartman, Kentie, Bacx

en Groeneveld.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-baks/

Genealogie familie Mostert

Een zeer uitgebreide genealogie met bijna 30.000 personen. Het

merendeel van de personen is uit het westen van het land afkomstig,

maar soms zitten er uitschieters tussen uit Drente en Friesland, zelfs

Australie en de USA.

https://www.genealogieonline.nl/genealogie_mostert/

Stamboom Kempees

Een publicatie door Annemarie Kalishoek met gegevens over oa. de

families Kempees, Meursinge, Bosman, Van Hoboken, Mansfeldt,

Bentz Van Den Berg, Ritsema, Sauerbier, Florie en De Ranitz.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-kempees/

West-Europese adel

Een publicatie door Pieter met gegevens over oa. de families Wettin,

Van Hohenzollern, Van Deheubarth, Van Lotharingen, Van Savoye,

Van Habsburg, Koning Van Ierland, Piast, Van Bülow en De Blocq

Van Scheltinga.

https://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/

Stamboom familie Van Dijk

De stamboom van de familie Van Dijk, Van Dijck, Van Den Dijck

afkomstig uit de Kempen. is samengesteld door F. van Dijk.

Gegevens over o.a. de families Dijk, Dijck, Smits, Wichhart, Hest,

Doormalen, Schoot, Collenberg, Erkeland en Haaren.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom_van_dijk/
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Otterlo

Genealogie van de families van Otterlo, Smits, Brinkhuis, Roseboom, 

Onderstal

https://jmvanotterlo.nl/

Stamboom Rietveld

Een publicatie door G. Rietveld met gegevens over oa. de families

Rietveld, Vermeij, De Groot, Rozendaal, De Koning, Kleijn, Van der

Togt, Den Besten, Van Dieren en Pouwer.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-rietveld/

Stamboom Ruterink

Een publicatie door A. Ruterink met gegevens over oa. de families

Jansen, Reuterink, Gerritsen, Harmsen, Groenewoud, Besselink,

Lenselink, Onderstal, Bosvelt en Woerts.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-ruterink/

Parenteel Heeres

Parenteel van Heere Jans is samengesteld door P. Heres,

voorkomens van de families Logtenberg, Ijzerman, Van Ommen,

Eilander, Scholten, Boeve, Haverka

https://www.genealogieonline.nl/parenteel_heeres/

Genealogie Kuipers

Gegevens over oa. de families Mud, Kuipers, De Haan, Vaatstra,

Van der Molen, Veenstra, De Jong, Hamstra, Homan en De Vries.

https://www.genealogieonline.nl/genealogie_kuipers/
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Stamboom Kisjes

Gegevens over oa. de families Kisjes, Jorritsma, De Jong(e), De

Carpentier, Coopmans, Spreen, Steenbergen, De Vries en Boelsma.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom_kisjes/

Genealogie Vis

Gegevens over oa. de families Knobbe, Vis, Velting, Moed, Baas,

Boven, De Vries, Mulder, Stuiver en Reinink.

https://www.genealogieonline.nl/genealogie-vis/

Stamboom IJssels

Een publicatie door A. IJssels met gegevens over oa. de families

Bangma, Hilarides, Piso, Frankena, Ykema, Van Asperen, Bakker,

Hesselius, Van der Zee en De Boer.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-ijssels/

Famile van Sadelhoff/Zadelhoff 1600 tot heden

Famile van Sadelhoff/Zadelhoff 1600 tot heden.

https://vansadelhoff.pbwiki.com/

Familie van Ringen Groningen

Families Van Ringen, Lampe, Ciggaar en Verhaar

https://gerjan.tribalpages.com/
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Stamboom Kueter

Gegevens over oa. de families Ligthart, Van der Ploeg, Kueter,

Bakker, Clark, Brumleve, Smit, Dekker en Groot.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom_kueter/

Stamboom Hobers

Een publicatie door W. Hobers met gegevens over oa. de families

Hobers, Van Almelo, Lubberts, Tangenberg, Jacobs, Wilkes, Jansen,

Koens, Van Almelo (Tweeling) en Lok.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-hobers/

Stamboom Van Ginneken

Een publicatie door M. van Ginneken met gegevens over oa. de

families Maria Van Ginneken, Cornelis Van Ginneken, Petrus Van

Ginneken, Adrianus Van Ginneken, Johannes Van Ginneken,

Johanna Van Ginneken, Cornelia Van Ginneken, Cornelius Van

Ginneken, Antoni

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-ginneken/

Archieven.nl

Op deze website zijn archievenoverzichten, inventarissen en nadere

toegangen van circa 30 archiefdiensten te vinden.

https://www.archieven.nl/nl/

Genealogie Gomes

Een publicatie door R. Gomes met gegevens over oa. de families

Stam, Gomes, Dekker, Kikkert, Ran, Eelman, Bakker, Smit, Wijker

en Zwart.

https://www.genealogieonline.nl/genealogie-gomes/
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Archief - Bisdom van ’s-Hertogenbosch

Het bisdomarchief beheert de nalatenschap van het bestuur, zoals dat vanaf het

begin van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch (1559) is gevoerd door de

opeenvolgende bisschoppen en de onmiddellijk met hen verbonden personen en

instanties. Het bevat onder meer archieven van bisschoppen, vicarissen, het

secretariaat en het economaat van het bisdom, het voormalige bisdomblad en van

de diocesane afdeling bouwzaken. In totaal berust nu ongeveer twee kilometer

archief in de depots aan de Lange Putstraat. Medewerkers werken aan een

grootscheepse inventarisatie en ordening van het bisdomarchief. Om die reden is

het archief voor onbepaalde tijd gesloten voor bezoek en onderzoek. De

medewerkers van het bisdomarchief verstrekken tevens adviezen aan parochies

op het gebied van archiefvorming en beheer.

https://www.bisdomdenbosch.nl/bisdom/geschiedenis-kunst-cultuur/archief/

Stamboom Veldhuizen

Stamboom van de familie Veldhuizen met oa. gegeves over de

families Van Veldhuysen, Veldhuizen, Regien, Van Veldhuizen,

Mulder, Van Veldhuisen en Van de Kaa.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom_veldhuizen/

Stamboom Derksen

Gegevens over oa. de families Derksen, Geven, Vuuren, Haan,

Bloem, Peters, Hageman, Bremmers, Dinther en Visser.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom_derksen/

Stamboom Van Luijk

Gegevens over oa. de families Hamelink, Wisse, De Bruijne, Van

Luijk, Dieleman, De Feijter, De Jonge, Jansen, Riemens en De 

Kraker.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-luijk/
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Kwartierstaat Van Velzen

Een publicatie door H. van Velzen met gegevens over oa. de families

Van Velzen, Van Moorsel, Van der Kruk, Kreling, De Vogel, Van der

Meij De Bie, Van der Meer, Van der Krogt, Bronswijk en Roemer.

https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-van-velzen/

Stamboom Coster

Gegevens over oa. de families Coster, Knol, Onbekend, Daniels,

Krijgsman, Drescher, Karssen, Göbel, Vuyk en Ouwerkerk.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom_coster/

Nakomelingen Gerrit van Dien

Een publicatie door A. Oosterbroek met gegevens over oa. de

families Van Diejen, Van Dien, Oosterbroek, Van Dijen, Van Die, Te

Riet, Jordaan, Pach, Mackenstein en Wester.

https://www.genealogieonline.nl/nakomelingen-gerrit-van-dien/

Genealogie Eisenga

Een publicatie door R. Eisenga met gegevens over oa. de families

Eisenga, Oudman, Dijkema, Haverkamp, Klugkist, Kadijk, Oosterhof,

Veldman, Maring en Klijnstra.

https://www.genealogieonline.nl/genealogie-eisenga/

Genealogie De Bock

Een publicatie door N. de Bock met gegevens over oa. de families

De Bock, Noij (Nooije), Van der Plas, Boet, De Vos, Feenstra,

Noorderwerf, Pierik, Wachter en Prins.

https://www.genealogieonline.nl/genealogie-de-bock/
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Katholiek Documentatie Centrum

Het KDC bewaart, ordent en ontsluit archieven, boeken, brochures,

tijdschriften, beeld- en geluidsmateriaal dat afkomstig is van

katholieke personen en instellingen in Nederland. Alle collecties

hebben betrekking op het katholieke leven vanaf 1800. Het KDC stelt

zijn collecties beschikbaar voor onderzoek en geeft daarnaast

informatie, zowel aan individuele vragenstellers als door mee te

werken aan handboeken en encyclopedieën. In het Collectie- en

acquisitieprofiel van het KDC staat aangegeven wat de

collectiecriteria zijn die het KDC hanteert, hoe de collectie is

samengesteld en wat de kwaliteit ervan is.

http://www.ru.nl/kdc/

Parenteel van Eimbert Veldkamp

De parenteel van Eimbert Veldkamp is samengesteld door P. Heres,

voorkomens van oa. de families Boeve, Veldkamp, Eilander,

Kommer, Remmers, Bredewout,

https://www.genealogieonline.nl/parenteel_veldkamp/

Stamboom Sanders

Een publicatie door S. Sanders met gegevens over oa. de families

Hoven, Hove, Speijers, Geudens, Eersel, Adriaensen, Iersel,

Mouthaan, Verheyen en Jansen.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-sanders/

Stamboom Petit

Een publicatie door A. Petit met gegevens over oa. de families Petit,

Van Gelderen, Linden, Wal, Leusen, Fontaine, Schaap, Van Dongen,

Exter en Van Ingen.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-petit/
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Stamboom Abas

Een publicatie door W. Abas met gegevens over oa. de families

Abas, De Vries, Coezijn, Kanes, De Leeuwe, Boom, Busnach, Curiel,

Spier en Van West.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-abas/

Stamboom familie Jans

De stamboom van de familie Jans is samengesteld door J.M. Jans.

Met gegevens over o.a. de families Mans, Muilwijk, Jans, Wijk,

Troost, Vlimmeren, Vos, Tiddens, Jong en Kuijk.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom_jans/

Gegevensverzameling Van der Wal

Gegevens over oa. de families Van der Wal, Goedhart, Van Meerendonk,

De Vries, De Jong, Van der Schaaf, De Boer, Van der Veen, Boele en 

Postma.

https://www.genealogieonline.nl/gegevensverzameling_van_der_wal/
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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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