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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

 

 

De waarde van de gulden / euro

Een vergelijking van de koopkracht van de gulden vanaf het jaar

1450 met een ander jaar.

http://www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php

in lamens terms

https://sites.google.com/site/fiscaalcompleet/

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Een veelzijdige site die ook de diverse achtergronden van velerlei

interesses kan aanvullen bij het Genealogisch onderzoek.Zeker de

moeite waard om ook andere van waarde zijnde documenten kan 

aanvullen.

https://rkd.nl/nl/

Standaarden en richtlijnen genealogisch onderzoek

Standaarden en richtlijnen waaraan een verantwoord genealogisch

onderzoek zou moeten voldoen...

https://www.genealogieonline.nl/standaarden-en-richtlijnen/
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Adel

 

 

Adel | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

De Raad van Adel (in het Frans: Conseil héraldique) werd ingesteld

op 6 februari 1844, als opvolger van de op 26 september 1843

opgerichte Adviescommissie voor het onderzoek van de aanspraken

op en de aanvragen tot erkenning van adeldom. De archieven die

betrekking hadden op de Belgische adellijke families waren in januari

van dat jaar door de Nederlandse Hoge Raad van Adel aan Brussel

overgemaakt en door de secretaris-generaal van het Ministerie van

Buitenlandse zaken, Emile de T’Serclaes de Wommerson, in

ontvangst genomen. De Raad hield zich bezig met alle officiële of

juridische zaken met betrekking tot de adel. De Franse benaming

Conseil héraldique of Heraldische raad was misleidend, omdat de

bevoegdheid van dit orgaan beperkt tot de heraldiek die adel

aanbelangt. In deze hoedanigheid stelt de Raad de wijzigingen vast

van de wapenschilden van de adellijke families. De voornaamste

activiteit bestond in het adviseren omtrent vragen rond de erkenning

en bevestiging van adellijke titels. Tot de oprichting in 1978 van de

’Raadgevende commissie voor de adellijke gunsten’, gaf de raad van

adel ook advies voor opname in de Belgische adel. Na die datum

bleef de Raad nog bevoegd voor het onderzoek van open brieven en 

wapens.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/38101

De voorouders van Karel de Grote

Karel de Grote behoort tot een groep tot de verbeelding sprekende

historische figuren. Karel de Grote, de vader van Europa,

grondlegger van de Europeesche gedachte. In het jaar 2000 was het

precies 1200 jaar geleden dat Karel de Grote tot keizer werd

gekroond. Hoewel zijn verenigd Europeesche rijk later uiteen viel,

wordt er thans wederom volop gewerkt aan een Europeesche

éénwording. Mede gezien Brexit is dit een uitdagende onderneming.

Karel de Grote is na ruim 1200 jaar nog volop actueel. Het is dan ook

niet te verbazen dat vele genealogen zich soms jaren suf zoeken in

allerlei archieven om er achter te komen of ook zij tot de

afstammelingen behoren van Karel de Grote. Karel de Grote is

natuurlijk niet de enige aansprekende historische figuur. Maar op

kareldegrote.nl staat hij centraal als stip aan de horizon.

http://www.kareldegrote.nl/
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Home | Hoge Raad van Adel

De Raad is ingesteld bij Souverein Besluit van 24 juni 1814 als

college onder de titel Hoge Raad van Adel, destijds om de Koning

van advies te voorzien waar het adelszaken betrof. In de grondwet

van 1814, goedgekeurd op 29 maart 1814, was in art. 42 een

doelbewust adelsbeleid opgenomen. De eerste zin luidde: De

Souvereine Vorst verheft in den adelstand. Op 4 mei 1814

benoemde de vorst een commissie onder voorzitterschap van Willem

Anne van Spaen la Lecq die een adviserende instantie moest

creëren die het adelsbeleid uit diende te voeren en adeldom op

waarde wist te schatten. In 1820 werd de Raad van de rijksbegroting

verwijderd. Dus moest de Raad in eigen onderhoud voorzien. Daar

de adelstand in zijn bloeitijd zat was dit door het grote aantal

adeldiploma’s dat verstrekt werd voor de Raad geen probleem. Bij de

Grondwetsherziening van 1848 verschoof de rol van de Hoge Raad

van Adel van adviseur van de Koning naar adviseur van de Kroon. Er

kwam een einde aan de standenmaatschappij en adelstand werd in

de grondwet adeldom. Dit was een ingrijpende verandering voor het

jonge instituut Nederlandse Adel en ook voor de Raad. Het van 1814

tot 1848 goed betaalde adviescollege van de koning, de Hoge Raad

van Adel, werd ontbonden

https://www.hogeraadvanadel.nl/

Leo’s Genealogics

Erg uitgebreide stamboom website op het gebied van adel. Maakt

gebruik van betrouwbare bronnen.

https://www.genealogics.org/

The Heirs of Europe

Kwartierstaten van erfgenamen van belangrijke Europese families.

https://heirsofeurope.blogspot.com

4https://www.stamboomgids.nl/

Specialisaties



Emigratie

 

 

Australia Genealogy

veel Links te vinden

https://aussie.favos.nl/

Ellis Island New York

Passagiers die aankwamen op Ellis Island

https://www.libertyellisfoundation.org/

Genealogie Texel - Emigratie 1850-1920

Genealogy of the island Texel - Emigration (1850-1920) - Miriam 

Klaassen

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/2335

Jacoba Ris

Emigration Jacoba Ris from The Netherlands to Australia 1960

http://ssmaritime.com/aurelia-jacoba.htm
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Limburg Emigrant Page

een schat aan informatie over Limburgse emigranten naar

Noord-Amerika in de 19e eeuw

https://www.limburgemigrant.nl/

USA genealogy

USA genealogy Links

https://usa.weblinker.nl/

Wandergesellen uit het Rijnland en Westfalen (mannen)

Aholt, Boers, Booms, Bosch, Brunen, Verheijen, Heijgraf, Heijns,

Jansen, Kempkes, Kersten, Loman, Meijer, Messink, Muijser,

Mulder, Nijenhuis, Ophof, Oosterik, Otten, Pasman, Plankman,

Reijntjes, Reinholt, Rouwbroek, Varwijk , Wiltink 

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/14244

Wandergesellen uit het Rijnland en Westfalen (vrouwen)

Angenent, Bergmans, Beugels, Breukers, Deuvelink, Engelkamp,

Geurts, Hendriks, Hoeijboom, Kersjes, Van Lier, Melissen, Metmans,

Poren, Ratings, Schriever, Smits, Stel, Stevens, Suijlinks, Swaters,

Teenk, Verburgt, Waggelings, Walscheid, Willemsen

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/14243

Yvettes Dutch Genealogy Homepage

Engelstalige website over stamboomonderzoek in Nederland,

specialisatie: Emigratie

https://www.dutchgenealogy.nl/
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Genetische genealogie (DNA)

 

 

DNAgezocht

op zoek naar DNA-familie, door Gerrit Woertman

http://dnagezocht.com/

DNA profiel, broer-zus testen, afkomst voorouders,
verwantschapsprofiel, vaderschapstest

Bij ons kunt u gemakkelijk, snel en anoniem een betrouwbare DNA

test uit laten voeren. Met behulp van de test kit kunt u zelf eenvoudig

thuis een monster nemen van het wangslijmvlies. Deze stuurt u dan

per post naar ons op. Binnen enkele dagen heeft u de uitslag al! 

https://www.dna-test.nl/

DNA test, vaderschapstest, DNA profiel

Betrouwbare en betaalbare DNA test om familierelaties aan te tonen

of uit te sluiten.

https://www.consanguinitas.nl/

FamilyTreeDNA

Follow the path of your male ancestors with Y-DNADetermine where

your direct paternal ancestors came from and how they migrated

throughout the world.- Explore direct paternal line & ancestral origins-

Uncover paternal heritage going back to Africa- Trace male

ancestors? ancient migration paths

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/33755
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Netherlands Dual DNA Project

Netherlands Dual DNA Project richt zich op genetische genealogie in

Nederland en verzameld resultaten.

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/23495
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Heraldiek

 

 

Atelier Damiaens" heraldiek in hout"

Wij maken heraldische afbeeldingen in hout, dit in laag of hoogrelief.

Heraldiek voor familie gemeente en bedrijf

https://www.patrickdamiaens.be

Backers & Zoon Juweliers

Reeds 90 jaar de specialist op het gebied van zegelringen en

gravures van familiewapens.

https://www.zegelring.com/

De stadia van een heraldisch Wapen in hout 

Het maken van een Familiewapen in hout. De verschillende stadia

van bewerking. Gemaakt in Lindehout, op een max. 12cm relief

https://www.youtube.com/watch?v=LTnh9TGY4io

Familiewapens in de Nederlanden

Wapenkunde en wapenkunst in de Nederlanden

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/8700
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Heraldisch ontwerper

Heeft u interesse in het laten ontwerpen en tekenen van een nieuw

of bestaand familiewapen, dan bent u hier op het juiste adres.

https://www.nagtegaal.org/

Kloosterman familiewapen

Ontworpen voor alle naamdragende nakomelingen van de stamvader

Jan Claesz., schout van Kapelle Biezelinge, 1579, 1583, pachter van

113 gem. 95 r. land

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/2539

Levende Heraldiek

De weg naar een familiewapen: zoeken, ontwerpen, registreren.

Deskundig advies en wapenregistratie bij de NGV-afdeling Heraldiek.

http://www.heraldiek.net/

Stamboom of Heraldiek in glas (in lood)?

Stamboom of Heraldiek in glas (in lood)?

https://debrandschilder.weebly.com/

Wapenregistraties bij Ons voorgeslacht

Informatie en regels voor wapenregistratie.

https://www.onsvoorgeslacht.nl/wapenregistratie/
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Paleografie

 

 

Genea Lokaal Paleografie

Een complete cursus paleografie !

https://www.geneaknowhow.net/genea/lokaal.htm

Oud schrift lezen

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/2178

Wat staat daer

Online oefentool voor het lezen van oude handschriften

https://watstaatdaer.nl/
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Topografie

 

 

Atlas 1868

Meer dan 1200 kaarten, per provincie ingedeeld.

https://www.atlas1868.nl/

Bekijk de atlas Blaeu

op de website van Archief Leiden

https://www.stamboomgids.nl/bezoek/24278

De Eesterhoek in Gorssel

De Eesterhoek is het oudste stukje Gorssel met een rijke historie. In

de Eesterhoek stonden en staan tientallen boerderijen welke op deze

pagina de revue passeren met een overzicht van hun bewoners van

de periode 1800 tot 1950.

https://www.strookappe.nl/Eesterhoek.htm

Historie van Gelderse Liemers

Een tijdsbalk van de historie van de Gelderse Liemers (Groessen,

Duiven, Oud-Zevenaar, Pannerden, Westervoort, Zevenaar) in

zoverre relevant voor genealogisch onderzoek

https://www.chrisvankeulen.nl/tijdsbalk1.htm
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Historisch Geografisch Informatiesysteem

Kadastergegevens 1832 van de provincies Friesland en Utrecht. U

kunt zoeken op eigenaren 1832, historische percelen, namen van

boerderijen, toponiemen, etc. Gebruik dit in combinatie met het

Notarieel Archief van de provincies Utrecht of Friesland

https://hisgis.nl/

Topotijdreis: 200 jaar topografische kaarten

Op 18 februari 1815 werd het Topographisch Bureau opgericht.

Sinds die datum verzamelt en ontsluit de Nederlandse overheid

geografische informatie: bijvoorbeeld over de ligging van wegen,

water, bebouwing en landbouwgrond. Later ging het Bureau verder

onder de naam Topografische Dienst. In 2004 werd de Dienst

onderdeel van het Kadaster.

https://www.topotijdreis.nl/
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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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