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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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Algemeen

 
 

Algemeen Rijksarchief

Het Algemeen Rijksarchief in België is de hoofdzetel van het
Rijksarchief. Het bevindt zich in de Ruisbroekstraat te Brussel, dicht
bij het Centraal station en de Zavel. Het Algemeen Rijksarchief
bewaart meer dan 70 kilometer archief. Het Algemeen Rijksarchief is
een onderdeel van het Rijksarchief, dat uit het Algemeen Rijksarchief
en nog 18 andere Rijksarchieven verspreid over het land bestaat.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/37866

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

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

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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Rijksarchief in België

Het Rijksarchief (Frans: Archives de l’État) is een Belgische Federale
Wetenschappelijke Instelling die ressorteert onder de
Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. Het
Rijksarchief bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel en 18
Rijksarchieven verspreid over het land. Elke vestiging beschikt over
een leeszaal waar het publiek archieven op papieren of elektronische
dragers kan raadplegen. Het Rijksarchief profileert zich als
kenniscentrum voor historische informatie en overheidsarchief. In
2017 bewaarde en beheerde het Rijksarchief meer dan 325
strekkende kilometer archief en 25 km boeken. Algemeen
Rijksarchivaris Karel Velle is de huidige directeur-generaal.

http://arch.arch.be/index.php?l=nl
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Documentatiecentra

 
 

Documentatiecentrum Vlaams-Brabant | Provincie 
Vlaams-Brabant

Het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant is een erfgoedbibliotheek
met meer dan 11.000 boeken en tijdschriften over de geschiedenis
van de regio Vlaams-Brabant en Brussel.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/40259

Euregionaal Historisch Documentatiecentrum Aalten

Een grote verscheidenheid van naslagwerken zijn keurig
gerangschikt in boekenkasten en op schappen opgeborgen. Van
boeken over kastelen en landgoederen tot jaargangen van het blad
Kerkvenster, van privé-aantekeningen van dokter Das tot
transcripties over belastingen uit 1748, een veelvoud aan historisch
materiaal ligt ter inzage voor eenieder die geïnteresseerd is in
geschiedenis of die meer wil weten over zijn of haar familieverleden.
Daarnaast is ook een uitgebreide oorlogsbibliotheek in het pand
aanwezig met vooral veel informatie over de Tweede Wereldoorlog in
Europa. Enkele controversiële boeken worden achter gesloten
deuren bewaard, zoals ‘Mein Kampf’ van Adolf Hitler en een boek
over Verordeningen Strafbaarheid van de Wehrmacht uit 1941.

https://www.hdcaalten.nl/

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Het IISG is een uniek instituut dat de wetenschap en de samenleving
op wereldschaal dient. Op internationaal niveau genereren en bieden
we betrouwbare informatie en inzichten over de (langetermijn)
oorsprong, effecten en gevolgen van sociale ongelijkheid. Om dit te
bevorderen, vormen we een internationale hub voor sociaal-historici
over de hele wereld. Wij bieden en produceren historische bronnen
en gegevens, faciliteren sociaal-historisch onderzoek en werken
internationaal samen aan baanbrekende onderzoeksprojecten. Door
het erfgoed van vaak onderdrukte sociale bewegingen veilig te
stellen, dient het instituut bovendien de kwaliteit van het geheugen
van de wereld. Met ons werk hopen we bij te dragen aan een
levendig maatschappelijk middenveld.

http://www.iisg.nl/
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Gemeentearchieven

 
 

Archief van de stad Brussel

Het Archief van de Stad Brussel is zowel een dienst als een gebouw
dat de herinnering van de Stad bewaart. De rijkdom en de vari?teit
van de bestanden en collecties maakt het tot een van de
voornaamste historische centra van het land. De dienst Archief van
de Stad Brussel is belast met de verwerving, de bewaring, de
inventarisering, de communicatie en de valorisatie van de
documenten van de administratie van de Stad Brussel, vanaf de
middeleeuwen tot en met vandaag. Deze documenten hebbben
vooral betrekking

https://archief.brussel.be/

CODA Archief & Kenniscentrum

CODA Archief is het historisch documentatiecentrum van de stad
Apeldoorn. CODA vervult de functie van gemeentearchief en bewaart
ruim vijf kilometer aan archieven en vele meters beeldmateriaal.

https://www.coda-apeldoorn.nl/nl/archief

Dienst secretarie - Stad Vilvoorde

De dienst Secretarie is verantwoordelijk voor de administratieve
voorbereiding en verwerking van de zittingen van het college van
burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de
raadscommissies, het directiecomité en de raad van bestuur van het
autonoom gemeentebedrijf Vilvoorde. Verder verzorgt de dienst het
administratief beheer van de besluiten van burgemeester en de
stadssecretaris. Deze dienst zorgt ook voor de dagelijkse
briefwisseling en beheert de registers hiervan. Tevens behandelen
ze juridische dossiers van het stadsbestuur. Ook het stadsarchief
wordt door de dienst secretarie beheert. Daarnaast staat de dienst
Secretarie in voor het onthaal in het stadhuis en bedient ze de
algemene telefooncentrale voor de bevolking, naast andere 
kerntaken.

https://www.vilvoorde.be/dienst-secretarie

5https://www.stamboomgids.nl/

Archieven



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/

FelixArchief Antwerpen

Het FelixArchief zorgt in de eerste plaats voor de documenten van
het Antwerpse stadsbestuur en de stedelijke administratie met al zijn
diensten. Dat is zijn hoofdtaak en daarom is het stadsarchief een
dienst die rechtstreeks onder het gezag van de stadssecretaris
werkt. De stedelijke archieven bestaan uit: Ancien régime archief
(<1794), het Modern archief (1794-vandaag) en archieven van
gemeenten voor hun aanhechting (1794-1983). Naast deze stedelijke
administratie is het FelixArchief verantwoordelijk voor het bewaren
van de archieven van de Autonome Gemeentebedrijven; stedelijk
onderwijs, AG Vespa en het havenbedrijf. Op termijn komen daar
ook de archieven van ZiekenhuisNetwerk Antwerpen bij. De collectie
van het FelixArchief moet de maatschappelijke activiteiten van de
Antwerpenaars zo goed mogelijk weerspiegelen. Om een rijk en
volledig beeld van de historisch-maatschappelijke ontwikkeling van
de stad te tonen, worden de overheidsarchieven aangevuld met
private archieven. Zij zijn een zeer belangrijke bron voor het
historisch onderzoek van de stad. Lees meer over deze interessante
reeks in de eigen zoekwijzer.

https://felixarchief.antwerpen.be/

Gemeente Mol

De dienst erfgoed biedt je een aantal hulpmiddelen aan om die
personen terug te vinden zoals parochieregisters, burgerlijke stand
en bevolkingsregisters.

https://www.gemeentemol.be/product/778/stamboomonderzoek
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Gemeentearchief Ameland

De (oude) archieven van de gemeente Ameland worden bewaard in
het gemeentehuis te Ballum en worden beheerd door de
streekarchivaris van het Streekarchivariaat Noordoost Friesland. De
archieven, naast het archief van de gemeente, ook archieven van
o.a. kerken, verenigingen, families en personen bevatten allerlei
interessante stukken, die van belang zijn voor de geschiedenis van
Ameland en inwoners daarvan en gebruikt kunnen worden voor
historisch en genealogisch onderzoek.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/32266

Gemeentearchief Barneveld

Het Gemeentearchief Barneveld is het openbare geheugen van de
gemeente Barneveld. De collectie bestaat uit overheidsarchieven,
particuliere archieven, foto’s, prenten, kaarten en boeken. De
overheid moet zijn archieven in goede, geordende en toegankelijke
staat bewaren. Dat staat in de Archiefwet. De uitwerking van een
aantal onderdelen van de Archiefwet staat in het Archiefbesluit 1995.
De Archiefregeling 2009 werkt de eisen voor archiefvorming en
archiefbeheer verder uit.

https://www.barneveld.nl/gemeentearchief

Gemeentearchief Berg en Dal

Het gemeentearchief is een historisch documentatiecentrum in de
breedste zin van het woord. U kunt er informatie vinden over onder
andere de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek),
bedrijf, buurt of de gemeente zelf. Het gemeentearchief bevat
gegevens van de huidige gemeente Berg en Dal (vanaf 2015) en de
voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn (periode 1811 - 2015,
deels bij Regionaal Archief Nijmegen), Ubbergen (periode 1811 -
2015, deels bij Regionaal Archief Nijmegen) en Groesbeek (periode
1758 - 2015).

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/21133

Gemeentearchief Ede

Het Gemeentearchief Ede en Scherpenzeel bewaart de archieven
van de gemeente Ede (incl. Bennekom, Lunteren, Otterlo, Wekerom,
Harskamp, Ederveen, De Klomp, De Valk, Deelen en een gedeelte
van Hoenderloo) en de archieven van de gemeente Scherpenzeel.
Tot 1967 behoorde ‘Gelders Veenendaal’ tot Ede en ook van deze
voormalige woonkern hebben wij archiefmateriaal. Daarnaast
bewaren wij archieven van scholen, verenigingen en bedrijven,
documentatieverzamelingen, kranten, de bibliotheek van het
Gemeentearchief Ede, kaarten, foto’s en films.

https://www.ede.nl/gemeentearchief
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Gemeentearchief Gemert-Bakel

Het archief beheert de archieven en collecties van de gemeente en
van bedrijven, verenigingen en instellingen uit de gemeente
Gemert-Bakel. Wij zorgen ervoor dat de archieven en collecties op
een verantwoorde manier, onder de juiste omstandigheden, worden
beheerd. Daarnaast verwerven wij archieven en collecties en maken
deze toegankelijk voor een breed publiek. Bij het uitvoeren van deze
taken zijn alle medewerkers gehouden aan een ethische code.

https://www.gemeentearchiefgemert-bakel.nl/

Gemeentearchief Goes

Het Gemeentearchief van Goes bewaart de oude archieven van de
gemeente Goes en de voormalige gemeenten Kloetinge, Kattendijke
(waaronder Wilhelminadorp), ’s-Heer Arendskerke (waaronder
’s-Heer Hendrikskinderen en Wissekerke) en Wolphaartsdijk
(waaronder Oud-Sabbinge). De oudste stukken in onze collectie
dateren van 1449. Het zijn niet alleen gemeentelijke archieven die
deel uitmaken van onze collectie. Wij beheren ook kerkelijke
archieven, archieven van verenigingen, bedrijven, politieke partijen,
families en personen. Om archiefstukken te bekijken kunt u
plaatsnemen in onze studiezaal. In de studiezaal kunt u ook gebruik
maken van boeken uit onze bibliotheek; deze worden echter niet
uitgeleend. Het raadplegen van archiefstukken is gratis. Een aantal
zaken is digitaal te raadplegen op deze website: o.a.
bevolkingsregisters, akten van de burgerlijke stand, foto’s, kaarten en 
prenten.

https://www.goes.nl/gemeentearchief

Gemeentearchief Hardenberg

Het Hardenbergs Archief is hét historisch documentatiecentrum voor
Hardenberg en omgeving. We zijn er voor iedereen die iets wil weten
over de geschiedenis van de gemeente Hardenberg en de
voormalige gemeenten Avereest, Gramsbergen, Ambt Hardenberg
en Stad Hardenberg. Jaarlijks vinden vele bezoekers in het
Hardenbergs Archief antwoord op hun vragen over de stad, het dorp
of de streek waar zij vandaan komen. We zijn een historisch
documentatiecentrum in de breedste zin van het woord. Als
’geheugen’ van de streek bewaren we ruim twee strekkende
kilometer archiefstukken. Het oudste document, de Akte van
Stadsrechten van Hardenberg, dateert uit 1362. Wij huisvesten
diverse archieven van de overheid, maar ook van particuliere
instellingen en soms bedrijven. Daarnaast beschikt het Hardenbergs
Archief over een uitgebreide beeldbank en een bibliotheek met
regionale historische werken.

https://www.hardenberg.nl/gemeente/hardenbergs-archief.html
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Gemeentearchief Kerkrade

Gemeentearchief Kerkrade beschikt naast de overheidsarchieven
ook over de parochiearchieven van bijna alle parochies van dekenaat
Kerkrade. Die zijn online te doorzoeken. Daarnaast zijn er nog
enkele particuliere archieven en gegevens van de parochies Afden,
Merkstein en Herzogenrath aanwezig. Deze zijn niet online 
beschikbaar.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/21131

Gemeentearchief Putten

Sinds april 2007 heeft het gemeentearchief een eigen gedeelte op de
website van de gemeente Putten. Wij stellen het op prijs om indien u
vragen of opmerkingen over dit gedeelte van de website
(gemeentearchief) heeft, deze per e-mail te ontvangen. Vanaf januari
2010 maakt het gemeentearchief van Putten gebruik van een
beeldbank. Op de beeldbank staan sinds 13 april 2011 de pasfoto’s
voor de persoonsbewijzen die de bezetter in april 1941 verplicht
stelde voor alle Nederlanders van 14 jaar en ouder. 

https://www.putten.nl/gemeentearchief

Gemeentearchief Schiedam

Gedetailleerd zoeken op naam met relaties

https://sgen.schiedam.nl/

Gemeentearchief Schiedam

Adres: Stadserf 1 te Schiedam.

https://archief.schiedam.nl/
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Gemeentearchief Tholen

Het gemeentearchief Tholen beheert de archieven van de
voormalige gemeenten en voorgangers in het grondgebied van de
huidige gemeente Tholen. Naast de overheidsarchieven zijn in het
depot ook archieven van kerken, verenigingen en particulieren
opgeslagen. In het archievenoverzicht kunt u alle archieven vinden
welke in het depot van het gemeentearchief zijn opgeslagen.
Daarnaast worden ook veel foto’s, kranten en boeken bewaard welke
van belang zijn voor de geschiedenis van de gehele gemeente.

https://www.archieftholen.nl

Gemeentearchief Venlo

Alles over vroeger, voor iedereen van nu. Het Gemeentearchief
Venlo verzamelt en beheert documenten die de geschiedenis van de
gemeente en zijn inwoners laat zien. Het gemeentearchief stelt deze
rijke historie ter beschikking, in woord en beeld, tastbaar en online.
De door ons bewaarde bronnen dragen bij aan een algemeen
historisch besef en zijn daardoor een onmisbare bron voor
onderzoek en reflectie. Ook vormen ze de basis van allerlei
(historische) verhalen die we voor en met de inwoners van de
gemeente Venlo willen vertellen.

https://archief.venlo.nl/

Gemeentearchief Vlissingen

De gemeente Vlissingen brengt per 1 januari 2020 het
gemeentearchief van Vlissingen officieel over naar het Zeeuws
Archief. Het Gemeentearchief Vlissingen fungeert als instelling voor
lokale geschiedbeoefening. Behalve de stads- en dorpsarchieven
van Vlissingen, Oost- en West-Souburg en Ritthem, beschikt het
over vele particuliere archieven zoals die van kerken, verenigingen,
bedrijven, families en personen.

https://www.gemeentearchiefvlissingen.nl/home.html

Gemeentearchief Wageningen

Het gemeentearchief verzamelt en beheert een grote
verscheidenheid aan bronnen over de geschiedenis van
Wageningen. Die bronnen kunt u gratis komen inzien.

https://www.wageningen.nl/gemeentearchief

10https://www.stamboomgids.nl/

Archieven



Genealogie en Stamboom - Archief stad Oostende - de Stad aan 
Zee

Voor het grondgebied Oostende kan u de meeste akten, de
uitgebreide tafels (incl. afstamming en data) en beknopte indexen
van de akten van de burgerlijke stand tot en met 1919 grotendeels
online raadplegen.

https://archief.oostende.be/product.aspx?id=9262

Haags Gemeentearchief

Bent u geïnteresseerd in uw Haagse familiegeschiedenis en in
stamboomonderzoek? Bij het Haags Gemeentearchief vindt u
gegevens over personen uit Den Haag, Scheveningen, Loosduinen,
Leidschendam, Stompwijk, Veur en Voorburg.

https://haagsgemeentearchief.nl/

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/

Made in Aalst - Stadsarchief Aalst

Het Stadsarchief ligt aan de Oude Vismarkt, waar Aalst ontstond aan
de arm van de nu gedempte Oude Dender. Hier wordt het oud (voor
1795), modern (1795-1976) en hedendaags (vanaf 1977)
gemeentearchief en kerkelijk archief van Groot-Aalst bewaard. Ook
het omvangrijke en voor de regio uiterst belangrijke archief van het
Land van Aalst (1342-1796) wordt er in optimale klimatologische
omstandigheden bewaard (in mobiele rekken en onder constante
temperatuur en luchtvochtigheidsgraad). De archiefdienst beheert
momenteel zo een 4 strekkende kilometer archief. Het stadsarchief
werkt niet alleen met vaste medewerkers maar ook met vrijwilligers.
Uiteraard kan je opzoekingswerk verrichten in de leeszaal.

http://madeinaalst.be/stadsarchief
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Stad Halle - Denast

Het stadsarchief streeft binnen het wettelijke kader naar een
maximale openbaarheid van de bewaarde archiefbestanden. In
principe zijn alle (overheids)documenten ouder dan 30 jaar
openbaar. Voor dossiers jonger dan 30 jaar kan u in het kader van
de openbaarheid van bestuur een gemotiveerde aanvraag tot inzage
indienen. Op basis van specifieke wetgevng (bv. privacy of
auteursrechten) of afspraken (bv. bij private schenkingen) kan van
deze termijnen afgeweken worden.

https://www.halle.be/denast

Stadsarchief - Stad Diest

In het stadsarchief van Diest vind je oude en nieuwe documenten
over de stad. Ook alle akten van de burgerlijke stand zijn hier terug
te vinden. Dit zijn de overlijdens-, huwelijks- en geboorteakten. Dit
bevat ook de akten voor al de deelgemeenten: Deurne, Kaggevinne,
Molenstede, Schaffen en Webbekom. De archieven van de
omliggende parochies zoals Sint-Sulpitiuskerk en de
Onze-Lieve-Vrouwekerk worden ook in het stadsarchief bewaard.
Sommige documenten dateren zelfs van de 13e eeuw zoals
middeleeuwse rekeningen, parochieregisters of de Gazette van
Diest. Het totale archief beslaat drie kilometer.

https://www.diest.be/stadsarchief-1

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/

Stadsarchief Brugge

Het Stadsarchief van Brugge is één van de belangrijkste stedelijke
archiefdepots van Europa. Het stedelijk archief, de eeuwenlang
bewaarde documenten van het stadsbestuur, is de belangrijkste bron
voor de Brugse geschiedenis. Dit uniek bestand krijgt nog regelmatig
aanvulling, ook met privé-archieven. Het Stadsarchief van Brugge
beheert om en bij de zes kilometer archief. Medewerkers van het
Stadsarchief verzamelen, bewaren, ordenen en inventariseren de
stukken, om die dan beschikbaar te stellen voor het publiek.

https://www.brugge.be/archief
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Stadsarchief Geel

Het stadsarchief van de gemeente Geel.

https://www.geel.be/archief

Stadsarchief gemeente Vlaardingen

Het Stadsarchief beheert ruim duizend archieven en vele
deelcollecties, zoals boeken, tijdschriften, kranten, briefhoofden,
beeld- en audiovisueel materiaal. Het geheel beslaat enkele
duizenden strekkende meters. Het oudste archiefstuk dateert van
1276, het nieuwste item is de krant van gisteren.

https://www.vlaardingen.nl/stadsarchief

Stadsarchief Mechelen

Als het op één na oudste stadsarchief van het land koestert het
Stadsarchief Mechelen zijn 200-jarige traditie om voor de rijke,
veelzijdige en unieke Mechelse archieven te zorgen. Daarbij verliest
het ook haar waardevolle erfgoedbibliotheek, documentaire
bestanden, audiovisuele collecties en beeldcollecties niet uit het oog.
Het Stadsarchief Mechelen is een professionele en regionale
zorgdrager die volop bruggen bouwt naar de maatschappij en haar
erfgoedgemeenschap maximaal laat participeren in een sfeer van
openheid, respect en hulpvaardigheid.

https://stadsarchief.mechelen.be/

Stadsarchief Tongeren

Het stadsarchief van de gemeente Tongeren.

https://www.tongeren.be/stadsarchief
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Stadsarchief Vlaardingen

Het Stadsarchief beschikt over een grote hoeveelheid toegangen op
uiteenlopende bronnen, die onmisbaar zijn voor het doen van primair
genealogisch onderzoek, maar ook voor het verder ’aankleden’ van
uw genealogie of kwartierstaat. Een aantal Vlaardingse bronnen dat
veelal voor genealogie wordt benut, is digitaal ontsloten. De
genealogische gegevens uit de doop-, trouw- en begraafboeken en
de akten van de Burgerlijke Stand zijn raadpleegbaar via de
Genealogische Databank Vlaardingen die nu is opgenomen in
GenealogieOnline (dit is de opvolger van ISIS Vlaardingen dat sinds
2011 online was).

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/14420

Stadsarchief | Hasselt

Het stadsarchief van de gemeente Hasselt.

https://www.hasselt.be/nl/stadsarchief_contact

Stadsarchief | Stad Leuven

Heb je een vraag over de geschiedenis van je straat, huis of familie
in Leuven? Dan moet je in het Stadsarchief zijn.

https://www.leuven.be/stadsarchief
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Kerkarchieven

 
 

Aartsbisdom Mechelen-Brussel | Diocesaan Archief

Het aartsbisschoppelijk archief is het geheugen van het aartsbisdom.
Het heeft zowel een administratieve als een culturele functie. Het
aartsbisschoppelijk archief heeft een dienstverlenende functie ten
aanzien van de centrale diensten van het aartsbisdom en de drie
territoriale vicariaten op het vlak van archiefbeheer. Daarnaast staat
het in voor het beheer, de ontsluiting en de valorisatie van de
historische archieven van het aartsbisdom.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/38066

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.stamboomgids.nl/bezoek/2102

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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Bisdom Haarlem-Amsterdam - Afdeling Archief

Het meest recente archief van Bisdom Haarlem-Amsterdam, dat alle 
documenten omvat gedateerd na 1965, bevindt zich in het Bis
schopshuis te Haarlem. Hier ligt ook een groot aantal tekeningen van
kerken in het bouwarchief opgeborgen. Dit archief is in principe niet 
openbaar. Voor specifieke vragen kunt u zich evenwel wenden tot de 
archivaris.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/38063

Bisdom Roermond | Archief

De archieven van het bisdom gaan terug tot het jaar 1559, het jaar
waarin het zogenaamde eerste Bisdom Roermond tot stand kwam.
De archiefbescheiden betreffende de periode 1559 – 1801 en 1840 –
1940, bevinden zich bij het Rijksarchief in Limburg te Maastricht en
zijn openbaar voor derden. De archieven vanaf 1940 bevinden zich
nog bij het bisdom zelf en zijn niet openbaar. Het beheer hiervan
geschiedt door de archivaris, die hierbij wordt ondersteund door
enkele medewerkers en vrijwilligers. Het Bisschoppelijk Archief
adviseert tevens parochies en andere kerkelijke instellingen op het
gebied van archiefbeheer.

https://www.bisdom-roermond.nl/archief

Bisdom Rotterdam | Bisdomarchief

De archiefadeling beheert de semi-statische en statische archieven
van het bisdom, adviseert de interne bisdomorganisatie over de
documentaire informatievoorziening en adviseert en ondersteunt
parochies en andere kerkelijke instellingen van het bisdom over het
archiefbeheer. De bisdomarchieven vanaf circa 1970 bevinden zich
bij het bisdom zelf en zijn niet openbaar. De bisdomarchieven over
de periode circa 1853 - 1970 bevinden zich bij het Nationaal Archief
in Den Haag. Archiefbescheiden ouder dan 50 jaar en die bij het
Nationaal Archief berusten, zijn openbaar voor derden. Voor het
raadplegen van archiefbescheiden van jongere datum is schriftelijke
toestemming van de bisdomarchivaris vereist.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/38065
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Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

In het Kruisherenklooster van Sint Agatha, is sinds 2006 het
Erfgoedcentrum voor Nederlands Kloosterleven gevestigd. Ruim 100
kloostergemeenschappen brengen hier hun archieven, boeken en
voorwerpen bijeen. Het erfgoed kan door belangstellenden worden
geraadpleegd in een studiezaal en in tentoonstellingen. Het centrum
richt zich op de geschiedenis en de betekenis van kloosterlingen in
Nederland. Vanwege vergrijzing kunnen veel
kloostergemeenschappen hun erfgoed niet zelf blijven beheren. Zij
besloten om in het oudste klooster van Nederland gezamenlijk een
erfgoedcentrum op te richten. Een deel van de kloostergebouwen is
gerenoveerd en er is een archiefdepot gebouwd. U vindt er de
collecties van grote en kleine kloostergemeenschappen, van zusters,
paters en broeders. Ze waren door de eeuwen heen werkzaam in
armenzorg, onderwijs, ziekenzorg, parochies en verenigingen, en
stonden aan de wieg van onze maatschappelijke voorzieningen. Het
Erfgoedcentrum betreft een samenwerkingsproject van twee
stichtingen. Stichting Sint Aegten werd in 1998 opgericht om het
erfgoed van de Orde der Kruisheren te beheren. De Kruisheren
bewonen het klooster van Sint Agatha vanaf 1371 tot op heden en
bewaren er een monumentale bibliotheek, archieven en waardevolle
(kunst)historische voorwerpen. De kloostergebouwen zijn 
rijksmonument.

https://www.erfgoedkloosterleven.nl/

Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands
Protestantisme (1800-heden) | Vrije Universiteit Amsterdam 

Het HDC Centre for Religious History is onderdeel van de
leerstoelgroep Religiegeschiedenis bij de Faculteit der
Geesteswetenschappen (FGW) van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Het HDC richt zich op onderzoek, onderwijs en valorisatie van de
geschiedenis van religie in het algemeen en van religie in Nederland
in het bijzonder. Het HDC werkt nauw samen met de
Universiteitsbibliotheek (UBVU), met name vanwege de Collectie
HDC/Protestants Erfgoed.

https://www.hdc.vu.nl/nl

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/
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Militaire archieven

 
 

Archief | Koninklijk Museum van het Leger en de 
Krijgsgeschiedenis

Het Koninklijk Legermuseum bewaart de historische archieven van
het Ministerie van Defensie tot het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog. Het archief van Defensie na deze datum is
beschikbaar in het documentatiecentrum van het Belgisch Leger in
Evere. Kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, 1140 Evere;
info.ca@mil.be. Het Koninklijk Legermuseum bewaart voorts ook nog
een aantal privé-archieven m.b.t. de Belgische militaire geschiedenis.
Het archief van het KLM wordt ontsloten door een reeks
gepubliceerde en ongepubliceerde inventarissen, die in de leeszaal
kunnen worden geraadpleegd. Een aantal van deze inventarissen is 
gedigitaliseerd.

https://www.klm-mra.be/D7t/nl/content/archief

Militaire geschiedenis (NIMH) | Defensie.nl

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie is een instituut van het
Nederlandse Ministerie van Defensie dat zich bezighoudt met
krijgsgeschiedenis. Het instituut heeft tot taak het onderzoek doen
naar en onderwijs geven over de Nederlandse militaire historie. Dit
gebeurt onder andere op de Koninklijke Militaire Academie.
Daarnaast geeft het instituut militair-historische adviezen aan de
defensie-organisatie en verzorgt publicaties op militair-historisch
gebied. Ook heeft het instituut een belangrijke taak op het gebied
van het vastleggen van de gebeurtenissen tijdens de huidige
operaties van de Nederlandse krijgsmacht. Verder beheert het NIMH
een unieke militair-historische collectie en maakt deze toegankelijk
voor een breed publiek.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/38095

NIOD | Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies is
een Nederlands instituut voor de bestudering van de Eerste en
Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en hedendaagse genociden.
Het instituut werd bij het grote publiek vooral bekend door het
mediagenieke optreden van de directeur dr. Loe de Jong. Diens
levenswerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog is het omvangrijkste resultaat van de activiteiten van
wat toen nog het RIOD heette.

https://www.niod.nl/
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Persoonsarchief | Archief van Defensie | Defensie.nl

Defensie heeft dossiers van militairen en burgers die niet meer in
actieve dienst zijn. Dit betreft een groot deel van de bevolking van
Nederland over de afgelopen 100 jaar. Wilt u uw eigen gegevens
inzien, of die van een ander? Dat kan. Er gelden wel regels voor.
Waarvoor kunt u het personeelsdossier raadplegen? De
personeelsdossiers kunt u nodig hebben voor informatie over uw
rechtspositie of uw pensioen. Uw dossier geeft informatie over uw
hele diensttijd bij Defensie, of uw buitenlandplaatsing in dienst bij 
Defensie.

https://www.defensie.nl/onderwerpen/archief/persoonsarchief
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Regionale archieven

 
 

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/

Archives de l’Etat à Arlon

Het Rijksarchief te Aarlen is een van de 19 vestigingen van het
Rijksarchief (België). Het Rijksarchief te Aarlen werd opgericht bij
Koninklijk Besluit van 15 november 1849. In 1980 verhuisde het naar
een nieuw gebouw aan de rand van de stad. Het Rijksarchief te
Aarlen bewaart archief van de provinciale instellingen van de
Belgische provincie Luxemburg en archief van regionale en lokale
instellingen of van privépersonen die gevestigd zijn op het
grondgebied van de vroegere gerechtelijke arrondissementen Aarlen
en Neufchâteau (met uitzondering van het kanton Saint-Hubert).

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/37934

Archives de l’Etat à Liège

Het Rijksarchief te Luik is een van de 19 vestigingen van het
Rijksarchief (België). Het Rijksarchief te Luik is het grootste
archiefdepot van Wallonië en het op twee na grootste van het land:
het bewaart momenteel meer dan 26 lopende kilometer documenten.
Het Rijksarchief Luik bewaart archief van instellingen, verenigingen,
families of natuurlijke personen die hun zetel of verblijfplaats hebben
of hadden op het grondgebied van de provincie Luik. Het oudste
document dat in het Rijksarchief te Luik is terug te vinden, dateert
van 862!

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/37884
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Archives de l’Etat à Louvain-la-Neuve

Het Rijksarchief te Louvain-la-Neuve is een van de 19 vestigingen
van het Rijksarchief in België. Het Rijksarchief heeft op 13 januari
2019 op het terrein van de universiteit de deuren geopend. Het
archief vindt men aan de Rue Paulin Ladeuze nummer 16 te
Louvain-la-Neuve in de provincie Waals-Brabant in de nabijheid van
de Grand Place. Het archief heeft een oppervlak van 5.300 m2, de
kelder kan aan 14 kilometer archiefmateriaal onderdak bieden. De
leeszaal biedt ruimte aan ongeveer 140 personen. Naast de
archieven van de overheidsadministratie, de notariële archieven en
private archieven kan men ook de geboorte-, huwelijks- en
overlijdensregisters over de periode 1590 tot 1910 van
Waals-Brabant raadplegen.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/37888

Archives de l’Etat à Namur

Het Rijksarchief te Namen is een van de 19 vestigingen van het
Rijksarchief (België). Het gebouw in Namen heeft een totale
oppervlakte van 9.431 m² en kan 35 lopende kilometer archief
herbergen. Er is een leeszaal voor de raadpleging van originele
archiefstukken, een leeszaal voor de raadpleging van gedigitaliseerd
archief of archief op microfilm, een bibliotheek en een zaal voor
tentoonstellingen. Rijksarchief Namen bewaart archief van
instellingen, verenigingen, families en natuurlijke personen die een
verankering hebben of ooit hadden op het grondgebied van de
huidige provincie Namen.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/37887

Archives de l’Etat à Tournai

Het Rijksarchief te Doornik is een van de 19 vestigingen van het
Rijksarchief in België. Het is gevestigd in de rue des Augustins te
Doornik, in de provincie Henegouwen, op de terreinen van de
voormalige drukkerij Casterman en beschikt over een oppervlakte
van iets meer dan 2000 m2 waar 13 strekkende kilometer archief kan
worden opgeslagen. Het publiek kan er terecht voor de raadpleging
van archief van overheidsadministraties, notarisarchief, privéarchief
of de geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters van 1590 tot 1900
van Waals-Brabant. Er kunnen ook diverse wetenschappelijke en
administratieve werken worden ingekeken. De leeszaal biedt plaats
aan 60 bezoekers. De eerste vestiging van het Rijksarchief te
Doornik dateert uit 1834.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/37935
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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/

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/

Erfgoedcentrum De Domijnen

De Domijnen is dé culturele instelling in Sittard-Geleen die
professionals, cultuurliefhebbers en vrijwilligers verbindt. Zij
produceert en programmeert activiteiten voor iedereen in de regio.
Samen met alle cultuurinstellingen in de regio wil De Domijnen kunst
en cultuur stimuleren en nog aantrekkelijker maken. De Domijnen is
de voortzetting van Museum Het Domein, BiblioNova,
Stadsschouwburg Sittard-Geleen en het Euregionaal Historisch
Centrum. In 2016 sluit Filmhuis Het Domein hierbij aan. De Domijnen
kent de volgende onderdelen: Collecties & Informatie, Educatie,
Exposities, Podium en Extra! (waarin de stedelijke programmering is
ondergebracht) en wordt daarbij ondersteund door de afdelingen
Bedrijfsvoering, Projecten en Marketing & Communicatie. Bij de
Domijnen werken circa 100 medewerkers verdeeld over ruim 60 fte.
De jaarlijkse omzet bedraagt circa 13 miljoen euro. Voor de
organisatie heeft De Domijnen een zelfstandige cao die passend is in
de culturele sector. Alle functies zijn gewaardeerd conform de cao.

https://www.dedomijnen.nl/collecties/
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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/

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/

Heidenskipster Argyf

Sinds kort staat het dorpsarchief van It Heidenskip (voorheen Het
Heidenschap) online. Het bevat de archieven van verenigingen en
stichtingen, die in It Heidenskip gevestigd zijn of waren.Op verzoek is
het archief te bezoeken.

http://www.pgheidenskip.fr/id123.htm
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Het Flevolands Archief

Het Flevolands Archief verzorgt wettelijke archieftaken voor de
provincie Flevoland, de gemeentes Lelystad, Dronten, Zeewolde en
Urk en het waterschap Zuiderzeeland. Deze taken werden eerder
gecombineerd met een museumfunctie in het erfgoedcentrum Nieuw
Land Erfgoed.

https://hetflevolandsarchief.nl/

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/

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/

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/

24https://www.stamboomgids.nl/

Archieven



OudOmmen.nl

Op 17 maart 2006 is begonnen met de bouw van het webarchief
OudOmmen.nl met de doelstelling: “Het zo goed mogelijk in beeld
brengen wat er, zowel op dit moment als in het verleden, in Ommen
en omgeving op historisch gebied is te doen en te zien.” Op deze
manier wordt geprobeerd om meer mensen geïnteresseerd te krijgen
in de historie van Ommen en omgeving, met het idee dat dit
uiteindelijk ten goede zal komen aan het behoud ervan. Op 17 april
2006 ging de site online onder de naam “OudOmmen.nl”.

https://www.oudommen.nl/

Provinciaal archief | Provincie Antwerpen

Het Departement Logistiek van de provincie Antwerpen is mede
verantwoordelijk voor het provinciaal archiefbeheer.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/41138

Provinciaal archief | Provincie Limburg

Het Provinciaal Archief Limburg ondersteunt de werking van de
provinciale administratie door alle documenten, opgemaakt of
ontvangen door de beleidsorganen en de verschillende
administratieve diensten van het provinciebestuur, te beheren. De
dossiers hebben niet alleen een bestuurlijk-administratieve waarde,
maar zijn ook cultuur-historisch belangrijk. Zij illustreren talloze
facetten van de geschiedenis van de provincie Limburg en haar
gemeenten tijdens de 19de, 20ste en 21ste eeuw. Onderzoekers
kunnen terecht in onze leeszaal, waar wij ze begeleiden bij hun
zoektocht naar informatie over hun gemeente, gebouwen,
buurtwegen, waterlopen, enz.

http://www.limburg.be/provinciaalarchieflimburg

Provinciaal archief | Provincie Oost-Vlaanderen

Het provinciaal archief bewaart 30 jaar lang documenten en dossiers
van het provinciebestuur. 

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/41136
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Provinciaal archief | Provincie Vlaams-Brabant

Het archief van de provincie Vlaams-Brabant bevat hoofdzakelijk
documenten en dossiers van na de splitsing van het unitaire Brabant
in 1995, afkomstig van de provinciale beleidsorganen en diensten.
Het archief bestaat uit stukken van algemene aard
(processen-verbaal van de provincieraad, notulen van de deputatie,
provinciale begrotingen en rekeningen, …) en uit dossiers aangelegd
door de provinciale diensten.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/41135

Provinciaal archief | Provincie West-Vlaanderen

De Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen werkt al meer dan 10
jaar met een geautomatiseerd archiefbeheersysteem: van 1997 tot
2003 met het programma ‘Dulle Griet’ van het Stadsarchief Gent,
vanaf 2003 met de zelf ontwikkelde Access-toepassing Probat. In het
kader van de provinciale subsidiëring, ondersteuning en begeleiding
van de West-Vlaamse lokale archiefdiensten werd Probat vanaf 2005
gratis ter beschikking gesteld.

https://www.west-vlaanderen.be/archiefdienst

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/
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Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) in Nijmegen, in de
Nederlandse provincie Gelderland, is de archiefdienst voor de
gemeenten Nijmegen, Beuningen, Millingen aan de Rijn, Druten,
Heumen, Lingewaard, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en
Mook en Middelaar. Van het Waterschap Rivierenland heeft het
Regionaal Archief Nijmegen de archieven in huis voor zover ze het
Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal betreffen. De
meeste van deze overheidsarchieven lopen tot ongeveer 1985.
Daarnaast beheert het RAN ook veel archieven van personen,
families, verenigingen, stichtingen, bedrijven en kerken uit Nijmegen
zoals van de KNBLO, zeepfabriek Dobbelmann en het Canisius 
College.

https://regionaalarchiefnijmegen.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/
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Regionaal Archief Tilburg

Het Regionaal Archief Tilburg (RA Tilburg / RAT) is de voortzetting
van het Regionaal Historisch Centrum Tilburg dat op zijn beurt in
1997 ontstond na het samengaan van het Gemeentearchief Tilburg
en een deel van het Streekarchief Oisterwijk. De gemeentelijke
herindeling die op 1 januari 1997 van kracht werd haalde de basis
weg voor het Streekarchief Oisterwijk. Het streekarchief was een
gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Oisterwijk,
Moergestel, Hilvarenbeek, Diessen, Oost-, West- en Middelbeers,
Goirle, Hooge en Lage Mierde, Drunen, Loon op Zand,
Berkel-Enschot en Udenhout. Door de herindeling kwamen Udenhout
en Berkel-Enschot bij de gemeente Tilburg, Hooge en Lage Mierde
ging op in Reusel-De Mierden, Drunen naar Heusden en Oost-,
West- en Middelbeers kwam bij Oirschot. Samenwerking met het
Gemeentearchief Tilburg bood soelaas en zo ontstond een nieuwe
archiefdienst. De uitbreiding van het aantal gemeenten vroeg om een
nieuwe naam: Regionaal Historisch Centrum Tilburg (2001).

https://www.regionaalarchieftilburg.nl/

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven beheert en bewaart
sinds 2000 de archieven van 15 gemeenten in de regio
Zuidoost-Brabant. Na de fusie op 1 januari 2003 werd dat uitgebreid
naar 20 gemeenten: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck,
Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond,
Heeze-Leende, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden,
Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

https://www.rhc-eindhoven.nl/

Regionaal Historisch Centrum Limburg

Het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) in Maastricht
verzamelt, beheert en presenteert archieven en collecties van
(overheids)instellingen en particulieren in de Nederlandse provincie
Limburg. Het is een van de Regionale Historische Centra in
Nederland. Het RHCL is gehuisvest in het voormalige
kloostercomplex van de Minderbroeders aan de Sint Pieterstraat in
het Maastrichtse Jekerkwartier. Het complex omvat behalve het
monumentale Oude Minderbroedersklooster enkele
nieuwbouwvleugels. De op het terrein gelegen commandantswoning
van de Sint-Pieterskazerne huisvest het aan het RHCL gelieerde
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL).

https://www.rhcl.nl/
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Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard

Het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard beschikt over een schat aan
informatie over het verleden. Onze documentatie en de vaak
eeuwenoude archieven vertellen u de geschiedenis van deze streek
en de mensen die er leefden. Het RHC voert de Archiefwet uit voor
de bij ons aangesloten gemeenten en het hoogheemraadschap.
Onze missie is burgers en bestuur te voorzien van betrouwbare
historische informatie over het werkgebied op basis van archieven en
collecties die wij beheren. Deze zijn afkomstig van
overheidsinstanties (gemeenten, waterschappen en hun
voorgangers) en van particuliere instellingen (kerken, verenigingen)
die hun archieven bij ons hebben ondergebracht. Daarnaast waakt
het RHC vanuit de inspectietaak over de duurzame toegankelijkheid
van de archieven, zoals onze partners die vandaag de dag vormen.

https://rhcrijnstreek.nl/

Rijckheyt | Centrum voor regionale geschiedenis (HCL locatie 
Heerlen)

Rijckheyt is het centrum waar de historische archieven en collecties
van de gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Nuth,
Simpelveld en Voerendaal worden beheerd en beschikbaar gesteld.
Het cultuur-historisch erfgoed, ons collectieve publiek geheugen, is
daarmee beschikbaar op één centrale plaats.

http://www.rijckheyt.nl/

Rijksarchief te Antwerpen-Beveren

Het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren (België) is een van de 19
archiefdiensten van het Rijksarchief. Het bevindt zich aan de
Kruibekesteenweg op loopafstand van het station van Beveren
(provincie Oost-Vlaanderen). De rijksarchiefdienst van Beveren
bestaat sinds 1964. In 2010 werd het Rijksarchief te Beveren
uitgerust met een installatie van 600 zonnepanelen. Het is de
grootste archiefdienst van het Rijksarchief in Vlaanderen.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/37867

Rijksarchief te Brugge

Het Rijksarchief te Brugge is een van de negentien archiefdiensten
van het Rijksarchief in België. Het Rijksarchief was sinds 1912
gevestigd in de Poortersloge in Brugge, in de Academiestraat 14-16,
en beheerde er circa zesduizend meter archief. Hoewel de stukken in
1964 uit het gerechtelijk arrondissement Kortrijk naar het nieuwe
Rijksarchief te Kortrijk werden overgebracht, het archief van de
kasselrij Ieper in 1992 bij het Ieperse stadsarchief in bewaring werd
gegeven en aanzienlijke delen provinciaal ar

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/37871
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Rijksarchief te Gent

Het Rijksarchief te Gent (België) is een van de 19 archiefdiensten
van het Rijksarchief. Het bevindt zich in de Bagattenstraat te Gent.
Het Rijksarchief te Gent bewaart archief dat werd gevormd tijdens
het ancien régime op het grondgebied van de gerechtelijke
arrondissementen van Gent en Oudenaarde. Ook het archief dat na
1795 in het arrondissement Gent tot stand kwam, wordt hier 
bewaard.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/37870

Rijksarchief te Hasselt

Het Rijksarchief te Hasselt is een van de 19 archiefdiensten van het
Rijksarchief. Het Rijksarchief te Hasselt bevindt zich aan de
Bampslaan 4 te Hasselt, de hoofdstad van de Belgische provincie
Limburg. Het Rijksarchief heeft sedert 1869 een vestiging te Hasselt.
Het huist sinds 1908 te Hasselt in een gebouw aan de Bampslaan.
Dat werd in 1865-1870 gebouwd en in 1904 door de Belgische Staat 
gekocht.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/37872

Rijksarchief te Kortrijk

Het Rijksarchief te Kortrijk is een van de 19 archiefdiensten van het
Rijksarchief van België. Het gebouw bevindt zich op 100 meter van
de Grote Markt en 10 minuutjes wandelafstand van het station, in de
Guido Gezellestraat te Kortrijk (provincie West-Vlaanderen). Het
Rijksarchief heeft sinds 1964 een vestiging te Kortrijk.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/37869

Rijksarchief te Leuven

Het Rijksarchief te Leuven is een van de 19 archiefdiensten van het
Belgische Rijksarchief en is gevestigd te Leuven (provincie
Vlaams-Brabant). Het Rijksarchief heeft sinds 2001 een vestiging te
Leuven, als gevolg van de opdeling in 1995 van de provincie
Brabant. Het Rijksarchief betrekt de kelder en gelijkvloerse
verdieping van het Villerscollege, een geklasseerd gebouw in de
Vaartstraat. Oorspronkelijk was het gebouw een refugiehuis van de
abdij van Villers (in Waals-Brabant). Het stedelijk refuge van de

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/37868
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Staatsarchiv in Eupen

Het Rijksarchief te Eupen (België) (in het Duits Staatsarchiv in Eupen
en in het Frans Archives de l’État à Eupen), is een van de 19
Rijksarchiefdiensten van het Rijksarchief. Dit Rijksarchief is sinds
1988 gevestigd aan de voet van de Kaperberg, huisnummers n°2-4,
in de nabijheid van het station van Eupen (provincie Luik). Het
gebouw, dat werd opgetrokken in 1721, was vroeger eigendom van
lakenwever Rehrmann. Het Rijksarchief te Eupen bewaart het archief
van instellingen, instanties, families en particulieren waarvan de zetel
of wettelijke verblijfplaats zich bevindt of bevond in het gerechtelijk
arrondissement Eupen, in de provincie Luik. Het arrondissement
Eupen bestaat vandaag uit de gemeentes Eupen, Amel, Büllingen,
Burg-Reuland, Bütgenbach, Kelmis, Lontzen, Raeren en St-Vith.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/37889

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/

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
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Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Het SALHA of voluit Streekarchief Langstraat Heusden Altena is
gevestigd in Heusden en is een samenwerkingsverband van de
gemeenten Altena, Heusden en Waalwijk. Bezoekers kunnen op de
studiezaal van het archief terecht om onder andere
bouwvergunningen en particuliere, gemeentelijke, waterschaps- en
kerkelijke archieven in te zien. Via de website kunnen
archieftoegangen bekeken en doorzocht worden, maar ook
archiefstukken gereserveerd worden voor inzage in de studiezaal.
Bovendien zijn steeds meer archiefstukken digitaal beschikbaar en
doorzoekbaar, zoals de foto- en filmcollectie en genealogische
bronnen. Ook voor erfgoededucatie kan men bij het Streekarchief 
terecht.

https://www.salha.nl/

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/

Streekarchivaat Noord-Veluwe

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (SNWV) vormt het
geheugen van de regio Noordwest-Veluwe. Wij beheren de
archieven en historische collecties van de gemeenten Elburg,
Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek. Archieven zijn
belangrijk voor het kunnen reconstrueren van het verleden en onze
identiteit. Maar archieven zijn ook essentieel om als burger het
handelen van overheden te kunnen controleren. Betrouwbare
informatie is van groot belang om rechten en plichten te kunnen
bewijzen. Samen met onze medewerkers en tientallen vrijwilligers
werken we voortdurend aan kwalitatief hoogwaardig archiefbeheer,
het toegankelijk maken van onze collecties en dienstverlening
richting de burger en de gemeentelijke organisatie. Wij hebben liefde
voor het vak, passie voor de geschiedenis en willen jou graag helpen
bij je zoektocht. 

https://www.streekarchivariaat.nl/
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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

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/

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/
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Waterschapsarchieven

 
 

Archiefstukken - Waterschap Rijn en IJssel

Duik eens in de historie van Waterschap Rijn en IJssel. Vanaf de late
Middeleeuwen zijn er duizenden archiefstukken bewaard gebleven.
De oudste archieven vindt u alvast op deze website. Voor het inzien
van archiefstukken van het waterschap kunt u terecht bij het
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. De inventarissen zijn te
raadplegen via www.ecal.nu en www.archieven.nl. Voor vragen kunt
u contact opnemen met het Erfgoedcentrum via telefoonnummer
(0314) 787078 of per mail info@ecal.nu.

https://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/archiefstukken/

Archieven en cultureel erfgoed | Scheldestromen

Waterschap Scheldestromen beschikt naast het eigen archief ook
over de archieven van waterschap Zeeuwse Eilanden en waterschap
Zeeuws-Vlaanderen. De archieven van de rechtsvoorgangers van
waterschap Zeeuwse Eilanden bevinden zich in het Zeeuws Archief
in Middelburg. Vanaf 28 januari 2019 kunt u de archieven van de
rechtsvoorgangers van waterschap Zeeuws-Vlaanderen inzien in het
Historisch Informatie Punt dat zich in het gebouw van het
Waterschap in Terneuzen bevindt. Voor informatie over
openingstijden, het reserveren van een werkplek en het reserveren
van stukken verwijzen we u graag naar de website van het Zeeuws
Archief www.zeeuwsarchief.nl en specifiek naar de webpagina’s over
onze studiezaal in Middelburg en de locatie in Terneuzen.

https://scheldestromen.nl/archieven-en-cultureel-erfgoed

Archieven en Erfgoed | Hoogheemraadschap van Rijnland

Rijnland is een van de oudste waterschapsorganisaties in Nederland.
We bestaan al sinds de 13de eeuw en hebben een boeiende,
uitvoerig beschreven geschiedenis en bezitten een rijke verzameling
archieven en collecties die betrekking hebben op de geschiedenis
van het hoogheemraadschap en de voormalige inliggende
waterschappen en polders.

https://www.rijnland.net/over-rijnland/erfgoed
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Bezoekersregeling Archief | Waterschap Vechtstromen

De informatie die u kunt vinden in de archieven zijn (deels)
beschreven in de digitale inventarissen op de eerder genoemde
website van het Drents Archiefnet. Op initiatief van de drie
noordelijke provincies is een digitaal platform opgezet waarop
behalve een interactieve kaart van de (voormalige) waterschappen
ook digitale beschrijvende inventarissen van die waterschappen
staan. U vindt daar overzichten van oude leggers,
bestemmingsplannen, verbeterplannen met betrekking tot wateren,
kaartmateriaal, ruilverkavelingen enzovoorts.

https://www.vechtstromen.nl/loket/bezoekersregeling/

Historie | Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard

Schieland en de Krimpenerwaard beheert zelf zijn oude archieven en
collecties. De archiefstukken worden onder de juiste klimatologische
omstandigheden bewaard en zijn, voor zover openbaar, door
iedereen in te zien. Een deel van de archieven en collecties is
gedigitaliseerd en kan online worden geraadpleegd. U vindt
hieronder een aantal links naar online toegangen en archiefbronnen.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/38105

Historie | Wetterskip Fryslân

Wilt u meer weten over onze boeiende historie? Hier vindt u een
korte introductie en links naar websites met onder andere foto’s,
verhalen en archievenoverzicht (inventarissen).

https://www.wetterskipfryslan.nl/over-ons/historie

Historisch archief Hoogheemraadschap van Delfland

Ons Historisch archief is in het stadsarchief Delft opgeslagen en is
slechts op afspraak toegankelijk. Voor een bezoek is het wenselijk
ruim tevoren contact met ons op te nemen zodat we een bezoek
kunnen inplannen. Een afspraak maken kan door een e-mail te
sturen aan loket@hhdelfland.nl. We bezitten 115 archieven, waarvan
het oudste archief begint in de veertiende eeuw. De archieven tot en
met 1981 zijn openbaar. Deze archieven omvatten bestuurlijke-,
technische-, polder- en enkele persoonsarchieven. Aan een aantal
van de archieven is een inventaris gekoppeld. Dit is te vinden via
onderstaande link. De overige inventarissen zijn op papier
beschikbaar bij de studiezaal van Delfland, waar de archieven ook
kunnen worden ingezien.

https://www.hhdelfland.nl/over-ons/oud-archief
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Historisch archief Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Wilt u weten waar uw familie vroeger leefde? Doet u onderzoek? In
ons archief vindt u oude landkaarten, foto’s en andere documenten.
Kom langs - online of in de studiezaal op de Korte Ouderkerkerdijk.
Zoeken in het Historisch archief U kunt online bekijken wat er
allemaal in ons Historisch archief te vinden is. U moet dan wel weten
hoe het archief werkt. Op deze pagina leest u hoe u het beste in het
archief kunt zoeken. We leggen graag voor u uit hoe u het beste kunt
zoeken in het archief. De inventaris van ons archief is online
beschikbaar op archieven.nl. Veel beeldmateriaal, zoals kaarten, is
ook opgenomen in een online collectie.

https://www.agv.nl/geschiedenis/historisch-archief/

Historisch archief | Waterschap Brabantse Delta

Al eeuwenlang bewaren we met uiterste zorg de documenten en
objecten van het waterschap en zijn rechtsvoorgangers. Onze
waterschapshistorie is vereeuwigd in zo’n tweehonderd archieven;
circa twee kilometer lang! Het oudste originele stuk is opgemaakt in
1438. Ook zijn er afschriften van oudere stukken die zelfs teruggaan
tot 1307. Het merendeel van de archieven is van na 1850.

https://www.brabantsedelta.nl/historischarchief

Watererfgoed | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het hoogheemraadschap bezit vanuit zijn eeuwenoude verleden veel
watererfgoed. In het landschap springen de poldermolens, oude
gemalen en dijken natuurlijk direct in het oog. Maar we bezitten ook
een grote collectie objecten uit het waterschapsverleden: van
prachtige landkaarten en fraai gegraveerde glazen tot
molenmakersgereedschap. Al die monumenten en objecten dragen
bij aan het historisch besef en aan het collectieve geheugen. Ze
vormen onderdeel van het DNA van Noord-Holland en maken het
waterverhaal tastbaar.

https://www.hhnk.nl/watererfgoed
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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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