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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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E-mail & nieuwsgroepen

 

 

E-mailgroep SeniorWeb

http://mailgroep.seniorweb.nl/gen/

Genealogie in Limburg / Yahoo-groep

Stel Limburgse genealogische vragen hier. De ongeveer 600 leden

kunnen misschien wel uw vraag beantwoorden.

https://groups.yahoo.com/group/genealogie-limburg/

Genealogie Zuid-Hollandse Eilanden

De site voor eenieder met voorouders op de Zuid-Hollandse 

eilanden.

https://www.rijerkerk.net/zuidh.eil/

Genealogische groepen bij Yahoo

https://groups.yahoo.com/search?query=genealogie
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Nederlandse Adel

E-mail groep van kareldegrote.nl ten behoeve van de uitwisseling

van genealogische gegevens betreffende middeleeuwse adellijke- en

aanverwante geslachten in het Nederlandse taalgebied.

https://groups.yahoo.com/group/soc_nederlandse_adel/

Weblog streekarchivaris Epe Hattem Heerde

Weblog van de streekarchivaris van Epe, Hattem en Heerde met

nieuwtjes over de archieven van deze gemeenten

https://streekarchiefehh.blogspot.com

3https://www.stamboomgids.nl/

Internet specifiek



Fora

 

 

Brabant: erfgoed, geschiedenis en familiehistorie

Deze groep is een plek waar uiteenlopende historische specialismen

en interessegebieden samenkomen. Centraal staan erfgoed,

regionale geschiedenis en genealogisch onderzoek in de provincies

Noord-Brabant, Antwerpen en Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In de groep kunnen

uiteenlopende vragen worden gesteld, die onder meer betrekking

hebben op het doen van genealogisch, historisch en

archiefonderzoek en op bestaande en te initiëren erfgoedprojecten,

maar ook zeker vragen die daar een bepaald raakvlak mee hebben.

Het uiteindelijke doel van de groep is, om een zekere kruisbestuiving

tussen diverse historische disciplines te realiseren, met als doen

elkaar te inspireren, te motiveren en elkaars historische kennis te 

verrijken.

https://www.facebook.com/groups/egfbrabant/

Dutch Genealogy Facebook groep voor mensen van buiten 
Nederland

In de Dutch Genealogy helpen we mensen van buiten Nederland met

hun onderzoek naar Nederlands voorouders. De voertaal in daarom 

Engels.

https://www.facebook.com/groups/DutchGenealogy/

europese voorouders & migratie

intenationaal forum: forum waar je met frans- duits of engels terecht 

kunt

https://www.geneal-forum.fr/forum/
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Forum van Amelander historie

https://forum.amelanders.com

Genealogisch forum Oost-Brabant

Genealogisch forum Oost-Brabant

https://www.broos.org/forum/index

Genealogisch onderzoek in het Duitse taalgebied

Deze groep is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in

genealogie en daardoor in aanraking komen met de Duitse

taalgebieden. Deze groep moet een opvulling worden voor de lege

plek in fora en hulpgroepen voor onderzoek naar Duitse voorouders

door mensen die de Nederlandse taal spreken. Iedereen is van harte

welkom om lid van onze groep te worden en om vragen te stellen

met betrekking tot transcriptie van akten, genealogische vragen,

opzoekvragen, achtergrondinformatie en het elkaar op de hoogte

houden van nieuws en actualiteit over genealogie in het Duitse 

taalgebied.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/41129

Genealogisch onderzoek in het Franse taalgebied

Deze groep is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in

genealogie en daardoor in aanraking komen met de Franse

taalgebieden. Deze groep moet een opvulling worden voor de lege

plek in fora en hulpgroepen voor onderzoek naar voorouders uit

(voormalige) Franstalige landen en gebieden door mensen die de

Nederlandse taal spreken. Iedereen is van harte welkom om lid van

onze groep te worden en om vragen te stellen en te beantwoorden

met betrekking tot transcriptie van akten, genealogische vragen,

opzoekvragen, achtergrondinformatie en het elkaar op de hoogte

houden van nieuws en actualiteit over genealogie in het Franse 

taalgebied.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/41126
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GeneaNet Forum

Met berichten van GeneaNet, vragen met betrekking tot het gebruik

van de databank van GeneaNet en vragen over uw

genealogieprogrammatuur GeneWeb en de Stamboom online.

https://forum.geneanet.org/

Limburg: erfgoed, geschiedenis en familiehistorie

Deze groep is speciaal bedoeld voor iedereen die interesse heeft in

(familie)historisch en genealogisch onderzoek in Limburg. In de

groep kunnen genealogische en historische vragen worden gesteld,

tips en trucs worden gedeeld, evenals interessante actualiteit en

vondsten, alles met betrekking tot Limburg. Ook is iedereen die op

zijn of haar eigen manier een bijdrage aan de groep wil leveren van

harte welkom, bijvoorbeeld door het helpen beantwoorden van

vragen van mede-onderzoekers of het delen van interessante tips en

nieuwtjes. Onder het werkgebied van deze groep vallen de Belgische

en de Nederlandse provincie Limburg. Het uitgangspunt van deze

groep en ook van alle samenwerkende groepen is de grote mate van

vrijheid binnen de groep. Wel wordt ieder lid van deze groep en van

de samenwerkende groepen geacht een ander met het juiste respect

te bejegenen dat de ander verdient.

https://www.facebook.com/groups/egflimburg/

Oost-Vlaanderen: erfgoed, geschiedenis en familiehistorie

Deze groep is speciaal bedoeld voor iedereen die interesse heeft in

(familie)historisch en genealogisch onderzoek in Oost-Vlaanderen. In

de groep kunnen genealogische en historische vragen worden

gesteld, tips en trucs worden gedeeld, evenals interessante

actualiteit en vondsten, alles met betrekking tot Oost-Vlaanderen.

Ook is iedereen die op zijn of haar eigen manier een bijdrage aan de

groep wil leveren van harte welkom, bijvoorbeeld door het helpen

beantwoorden van vragen van mede-onderzoekers of het delen van

interessante tips en nieuwtjes. Onder het werkgebied van deze groep

valt de provincie Oost-Vlaanderen. Het uitgangspunt van deze groep

en ook van alle samenwerkende groepen is de grote mate van

vrijheid binnen de groep. Wel wordt ieder lid van deze groep en van

de samenwerkende groepen geacht een ander met het juiste respect

te bejegenen dat de ander verdient.

https://www.facebook.com/groups/egfoostvlaanderen/
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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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Portal sites

 

 

Stamboom Gids

De meest uitgebreide catalogus van genealogische websites. Door

genealogen, voor genealogen.

https://www.stamboomgids.nl/

.stambomen.net

Grote genealogie database met het laatste nieuws, veel

genealogische data van heel Nederland. Plus een makkelijk

doorzoekbare database. 

https://www.stambomen.net

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

Familienamen Beginthier

Links over en naar familienamen.

https://familienamen.beginthier.nl/
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Familienamen in de Nederlanden

Familienamen-informatie/betekenis en familienamen-links op internet

uit hoofdzakelijk het Nederlands sprekend taalgebied.

https://www.wazamar.org/genealogie-a-z/a-z/familienaam.htm

Genealogie begint hier

Startpagina met links over genealogie, gerelateerde instellingen en 

literatuur.

https://genealogie.beginthier.nl/

Genealogie en archieven in Nederland

Genealogie van de provincies Groningen, Drenthe, Zeeland, en de

Hoeksche Waard. Informatie over archieven in Nederland en veel

links naar andere genealogische sites.

https://home.hccnet.nl/p.molema

Genealogie verzamelgids

Genealogische verzamelgids

https://genealogie.verzamelgids.nl/

Genealogie West-Brabant

Genealogisch Portaal voor West-Brabant & Noord-Antwerpen.

http://www.genealogie-westbrabant.nl/
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gids voor historisch, genealogisch en biografisch onderzoek

Ben je nieuwsgierig naar het verleden? Op veel verschillende

plaatsen wordt er historische informatie over families en personen

bewaard. De gegevens vormen een ideale bron voor onderzoek,

maar... waar kan je het vinden en door wie wordt wat bewaard?

Bewaarplaats Boeken Bronnen

http://www.familiearchieven.nl/gids.html

Home | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel

van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We

werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister

en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie

en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch

toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten,

landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed.

https://www.cultureelerfgoed.nl/

Homepage | vijfeeuwenmigratie.nl

Nuttige achtergrond informatie bij migratie naar Nederland over de

afgelopen vijf eeuwen. Verwijzingen naar wetenschappelijke 

literatuur.

https://www.vijfeeuwenmigratie.nl

Nederlanden.be

Met Nederlanden.be willen wij een platform bieden om elkaar als

genealogen en familiehistorici nieuwe dingen te leren, elkaar te

inspireren en elkaar te motiveren in het kader van genealogie en

familiegeschiedenis op basis van een cross-borderuitgangspunt, dat

is hier de grens tussen Nederland en Vlaanderen. Op deze manier

kunnen Nederlanders iets van Vlamingen leren en omgekeerd,

kunnen we elkaars bronnen leren kennen, de organisatie van de

archiefwereld, de projecten die lopen en de evenementen die worden

georganiseerd. Onze doelgroep is met name de meer gevorderde

genealoog en familiehistoricus, de bronnen die we aansnijden in

onze thema’s betreffen dan ook alleen secundaire bronnen. Hoe dan

ook zijn beginners en licht gevorderden zeker van harte welkom. De

nadruk ligt binnen Nederlanden.be op een onafhankelijke en

toekomstgerichte houding, dat is: vernieuwende ideeën, meer

deelname onder jongeren en wat jongere genealogen en

familiehistorici en daarnaast onafhankelijkheid van de meer bekende 

organisaties.

http://www.nederlanden.be/

10https://www.stamboomgids.nl/

Internet specifiek



SeniorenNet - Stamboomonderzoek

Overzicht van personen die bezig zijn met onderzoek naar bepaalde

familienamen, voor zowel België als Nederland. Mogelijkheid om

eigen gegevens toe te voegen.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/1975

startpagina

Hier kan je alles vinden om met genealogie te beginnen!

https://genealogie.startpagina.nl/

Van Kuler Genealogie-Startpagina

Genealogische Startpagina

https://vankuler.favos.nl/

van kuler Genealogie-Startpagina

overzicht van alle genealogische websites

http://www.vankuler.favos.nl

Voorouders.net

Startpunt voor stamboomonderzoek in Nederland met handleidingen,

hulpmiddelen, forum, veel links en meer.

https://www.voorouders.net/
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Wegwijzer Genealogie

Wergwijzer Genealogie. Een startpunt voor genealogie.

http://www.familiemolema.nl/links.htm
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Weblogs

 

 

SeniorenNet Blogs

seniorennet

https://blog.seniorennet.be/

Allemaal Familie van mij

Familiearchivaris, een verzamelaar van afschriften, oorkonden,

akten, portretten en andere afbeeldingen, wapens, zegels,

dagboeken en verder alles wat op de geschiedenis van een familie

betrekking heeft.

https://allemaalfamilievanmij.blogspot.com/

Belgian American

Artikels over de Belgische immigranten in Noord-Amerika, alsook tips

voor Amerikanen om hun voorouders in België op te sporen.

https://thebelgianamerican.com/

Blog Coret

... over het raakvlak van genealogie en internet

https://blog.coret.org/
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Blog Coret in English

Blog by Bob Coret about genealogy and Internet.

https://blog-en.coret.org/

De Digitale Archivaris

Weblog van Christian van der Ven (BHIC) - Ontdekken is niet alleen

het vinden, maar ook het zoeken

https://www.digitalearchivaris.nl/

De stamboom op het spoor

Door Richard Keijzer

https://geneakeijzer.blogspot.com/

fasol | genealogie, bibliofilie en een antiquariaat

Genealogische database met 35.000 namen, stamboomtips en alles

over over de familienaam Fasol.

https://www.fasol.nl

Genealogie Blog (Joost Smits)

Genealogie Blog van Joost Smits (Engels-Nederlands)

https://genealogieonline.blogspot.com/
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GIJS’geneaLOG

GIJS’geneaLOG zal regelmatige bijdragen bevatten met als

hoofdthema genealogie, oftewel stamboomonderzoek. Tips,

ervaringen, belevenissen, verhalen, besprekingen. En plaatjes!

https://gijsgenealog.blogspot.com/

Kogadoma Magazine

Magazine voor geschiedenis en genealogie

https://www.kogadoma.com

lenhoha’s genealogie sprokkels

In dit blog wil ik gewoon de leuke vondsen en allerlei materiaal gaan

plaatsen die het zoeken in de archieven zo spannend maakte. Ik wil

graag over de contacten die ik maak via het net en de daarbij

behorende nieuwe gegevens vertellen. Het wordt dus een e

https://lenhoha-genealogie.blogspot.nl

Leuke archiefvondsten

Al sinds 1977 verricht ik stamboomonderzoek en ik ben in de loop

der jaren vele leuke archiefvondsten tegengekomen, die wellicht ook

voor andere genealogen interessant zijn. Daarom ga ik deze nu

publiceren. Wekelijks zal er een nieuw item verschijnen.

https://theoarchief.blogspot.nl/

Luxzenburg.org

De website van Erik van Luxzenburg. Hier zal meer en meer

informatie komen te staan over de familie van Luxzenburg en haar

voorouders, de familie van Lutzenburg

http://www.luxzenburg.org
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Michel Vuijlsteke’s weblog

Altijd al een dagboek willen bijhouden...

https://blog.zog.org/cat/genea/

nap-kin

artikelen over mijn onderzoek, archiefbezoek, handige tools die ik 

gebruik.

http://www.nap-kin.net

Olgas genealogie

Op deze blog vind u verhalen, zoektochten, nieuws en meer over

mijn stamboomonderzoek. 

https://genealogievanolga.blogspot.com/

Op zoek naar mijn roots

Genealogische tips en weetjes.

https://blog.seniorennet.be/roots_47/
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Peter’s Blog

Eigentijdse genealogische onderwerpen over o.a. geslachten Orie,

Miebies, Venema, Klopstra, De Langen en Doelman maar ook meer

algemene onderwerpen. Bv. Nederlandse namen die door

Amerikanen worden onderzocht, overledenen die in de 20e eeuw in

Ned. Indië zijn geboren en andere Indische onderwerpen,

luchtvaart/KLM-historie, Engelandvaarders enz. Er is een uitgebreide

lijst met tags (rechts, naar beneden scrollen) en een button voor de

inhoudsopgave (bovenaan, rechts van ’startpagina/home’. Blogtaal:

Ned. & Engels. Twitter: @patmcast, e-mail patmiebies at gmail dot 

com.

http://www.patmcast.blogspot.com/

Spoorzoeker

publicatie van genealogische ontdekkingen, tips, bronnen,... zowel

ivm onderzochte familienamen als andere toevallige ontdekkingen.

http://geneablog.petereyckerman.be

Stamboomonderzoek Weblog

Een weblog waarop regelmatig genealogische feiten, leuke

anecdotes en ook vragen gepubliceerd worden. Via dit log wil ik mijn

hobby delen met anderen en informatie uitwisselen

http://stamboomonderzoek.punt.nl/

Straatmannen Blog

Op deze blog signaleer ik vondsten en ontwikkelingen betreffende

het onderzoek waarvan op de website straatmannen.nl verslag wordt 

gedaan.

https://straatmannen.blogspot.com/
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Texelse genealogie

Blog over de genealogie van het eiland Texel met verhalen uit veel

verschillende bronnen van het Huydecoperarchief tot de Notulen van

de Municipaliteit. Daarnaast een transcriptie van de oudste

Amsterdamse zeebrievenregisters en informatie over ons boek Den

Burg 1622-1830: Huizen, huiseigenaren en bewoners. 

https://texelsegenealogie.blogspot.com/

Trace your Dutch root (Henk van Kampen)

Engelse weblog of Nederlandse afstammelingen en onderzoek.

https://dutch-roots.blogspot.com/

Tussen twee werelden

Gegevens over o.a. Persijn, van den Broek, Lans in verhalende vorm

aangeboden. Wordt regelmatig bijgewerkt.

https://blog.seniorennet.be/renepersijn2006/

Van Stamboom tot Staatsgeheim

Een blog over geschiedenis, archiefonderzoek en stambomen, door

Bas Lems

https://vanstamboomtotstaatsgeheim.blogspot.com/

Vermaat is de naam

Door Peter J.R. Vermaat 

https://vermaatisdenaam.blogspot.com/
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Vernoeming.nl - Namen en genealogie

Blog over genealogie, voornamen, achternamen en alles wat

daarmee samenhangt. Meerdere keren per week bijgewerkt.

https://www.vernoeming.nl

Vintage Verleden

Via deze blog laat ik zien hoe ik mij verdiep in de familiegeschiedenis

van mijn familie. Niet alleen deel ik nieuwe ontdekkingen, ook heb ik

een handige pagina met bronnen/archievenwebsites en deel ik

andere handige tips.

https://vintageverleden.wordpress.com

Yolanda Lippens

Artikelen over genealogie en stamboomonderzoek

https://www.yory.nl

Zoeken naar voorouders

achtergrond informatie, verhaaltjes e wederwaardigheden door Ineke 

Smit

https://inekesmit.blogspot.com/

Zoektocht naar het verleden

Hier hou ik een blog bij met verhalen over de familie van Adrichem

en aanverwante families.

https://zoektochtnaarmijnverleden.blogspot.nl
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Zoekmachines 

 

 

Genealogie Werkbalk

Doorzoek genealogische bronnen, zoek archieven en zoek scans bij 

FamilySearch.

https://www.genealogiewerkbalk.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

Surname Navigator

Doorzoek meerdere zoekmachines.

http://www.surnamenavigator.org/
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The Simon Wiesenthal Genealogy Geolocation Initiative (SWIGGI) 
Netherlands

The Simon Wiesenthal Genealogy Geolocation Initiative (SWIGGI) is a

huge genealogy project, named after my late grandfather Simon

Wiesenthal, the Nazi Hunter. SWIGGI identifies the (location of the) houses

in which Jews and non-Jews lived before and during the WW2. We recently

completed developing SWIGGI Netherlands

(https://simonwiesenthal-galicia-ai.com/swiggi/gmap_main.php?town=nl)

and enable people to search for the houses, to identify the names of the

people who lived in a given house, and to interact with SWIGGI NL by

lighting memorial candles and developing personal memorial pages for

holocaust victims. In addition, we developed SWIGGI NL Deportations

(https://simonwiesenthal-galicia-ai.com/swiggi/gmap_main.php?town=nldep)

- a map that displays the transportation of the Dutch Jewry. SWIGGI NL is a

platform which can be used for genealogy research, education,

commemoration, and cultural heritage.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/43480
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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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