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Overzicht met de beste websites voor 
genealogisch onderzoek in Nederland en België  
 
Algemeen 
Hierbij weer een nieuwe lijst met websites die handig zijn voor genealogisch onderzoek. 
Bijna elke dag komen er aanvullingen op het Internet beschikbaar. Je kunt ze veelal 
vinden in berichten op de site GeneaKnowhow http://geneaknowhow.net  (specifiek voor 
genealogen, gericht op Nederland en België) en het Archiefforum 
http://forum.archieven.org.  
 
Enkele tips : 
Voorbeeld 1: u zoekt passagierslijsten. 
Typ dan in bij Google:   site:archieven.org passagierslijsten 
U krijgt dan 496 resultaten waaruit u kunt kiezen. 
 
Voorbeeld 2: je zoekt huwelijksakten in de provincie Utrecht 
Typ dan in bij Google:  site:archieven.org ~trouwen Utrecht 
De ~ (tilde) staat voor synoniemen van het woord trouwen bijv. huwelijken etc.  
 
 
Steeds meer mensen ontdekken de Archiefzoeker www.archiefzoeker.nl   
In de Archiefzoeker zijn online bronnen te vinden voor archiefonderzoek in binnen- en 
buitenland. Ik heb er o.a. een speciale zoekterm genealogie voor gemaakt.  
Zoek je bijvoorbeeld emigratie bronnen, gebruik dan de zoekterm emigratie. Een flink 
deel van de ruim 2650 sites en databanken zul je zeer moeilijk kunnen terugvinden met 
zoekmachines.  
De Archiefzoeker is eveneens te gebruiken om informatie te zoeken van nog levende 
personen (mijn specialisatie). Gebruik dan de zoekterm personen.  
Zie ook video interview: http://www.vvoj.nl/cms/archives/5160  
 
Eind mei gaat de Koninklijke Bibliotheek van Nederland zijn kranten collectie online 
zetten. Hou dat in de gaten, want het is prachtige genealogische bron: kranten.kb.nl  
 
 
Dank voor alle aanvullingen en verbeteringen voor deze lijst. Blijf ze sturen. 
Veel plezier en succes met je onderzoek. 
 
Eric Hennekam 
Onderzoeker, docent 
Email: erichennekam@gmail.com  
Twitter @erichennekam  
 
 
Je kunt het werk van het Archiefforum steunen met e en kleine donatie: 
ASN Bank 707102456 o.v.v. donatie Archieven.org.  t .a.v. F.A.M.Hennekam, Doorn   
Al het geld wat binnen komt gebruik ik voor mijn we rk t.b.v. archiefonderzoek en 
de websites. Dank. 
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 Nederland 
• Geneaknowhow.net: http://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html en Van Papier naar 

Digitaal project : http://www.den-braber.nl/vpnd/statuspagina.html  zijn een fantastisch 
particulier initiatief. Voor het zoeken naar genealogische bronnen uit Nederland en België 
op het Internet bijna onmisbaar zou ik zeggen. Let elke keer wel op de betrouwbaarheid 
van de bronnen. 

 
• www.genlias.nl De bekendste site met vooral online burgerlijke stand en DTB gegevens 

uit heel Nederland, (incl Nederlands Antillen en Amerika). De site GenLias gaat in 2010 
een andere naam krijgen: WieWasWie.  

 
• Archieven.nl www.archieven.nl  (o.a. Dordrecht en Zwijndrecht, maar met nog veel meer 

genealogische bronnen uit heel Nederland) 
 
• Digitale Stamboom Portaal . Een centrale website voor genealogisch onderzoek 

collecties: www.digitalestamboom.nl 
   *  Gemeentearchief Delft 
    * Archief Eemland 
    * Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 
    * Noord-Hollands Archief 
    * Regionaal Archief Leiden 
    * Gemeentearchief Rotterdam 
    * Haags Gemeentearchief 

 
 

 
Afbeelding:  online advertentiecollectie GBG, gesla cht de Weert 

 
• Centraal Bureau voor Genealogie www.cbg.nl (betaalsite) Mooie bronnen, ook uit 

Nederlands-Indië. Ik kan iedereen adviseren Vriend te worden van het CBG. De 
voordelen zijn groot en die worden komende jaren –gezien het aantal bronnen die men 
online gaat zetten, alleen maar groter. Voor meer informatie, zie: 

      http://194.171.109.12/page/115 
 
• Nederlandse Genealogische Vereniging www.ngv.nl (kies optie Bronnen) 

 
• Instituut voor Nederlandse Geschiedenis www.inghist .nl Op deze site is zeer veel  

historische informatie over duizenden personen te vinden. Elke goede genealogie maakt 
gebruikt van de online Broncommentaren. 
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• Nederlandse Familienamenbank www.meertens.knaw.nl/nfb .  

 
• www.hogenda.nl    Deze site is een initiatief van de Hollandse Vereniging voor 

Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’. Het is een verzameling van een grote hoeveelheid 
bronnen, genealogieën en kwartierstaten. 

 
• FamilieSearch Records. Burgerlijke stand gegevens incl scans uit heet Nederland: 

http://pilot.familysearch.org/recordsearch/start.html  
Tip: ga naar de archiefzoeker www.archiefzoeker.nl  en zoek met familyssearch. U 
krijgt dat verschillende websites te zien waar je o nline bronnen (documenten) uit 
o.a. Nederland en België kunt terug vinden. 

 
 

• Het Nationaal Archief heeft vele databanken online o.a.:  
- Voor zoeken in archieven en beeldbank Nationaal Archief  ga naar:     
  http://www.nationaalarchief.nl/search/search_form_page.jsp?   
  Belangrijke toegang voor onderzoekers, nog niet online, is de POP-gids (Personen Op  
  Papier). 
 

 
Voorbeeld informatie database emigranten 

 
- Van Nederland naar Australië: emigranten 1946 -1991 
www.nationaalarchief.nl/emigranten Zie ook http://www.nederland-australie2006.nl  
    
- De Aankomst: www.nationaalarchief.nl/aankomst  database met informatie over de  
Molukkers, die in 1951 naar Nederland kwamen. 
 
- Nederlandse Sontregister www.nationaalarchief.nl/sont , database   schepen en 
schippers die in de 18e eeuw de scheepstol in de Deense Sont passeerden. 
 
- Vrij van Slavernij: www.nationaalarchief.nl/vrij-van-slavernij  persoonsgegevens over de 
vrijgelaten slaven en hun eigenaren op Curaçao. Het betreft de periode 1722-1863, de 
database bevat in totaal ongeveer 5.000 vrijlatingen. 
 
- Vrij in Suriname: www.nationaalarchief.nl/vrij-in-suriname database 'manumissies' bevat 
ongeveer 6.000 vrijlatingen uit de periode 1832 – 1863 en informatie over personen in 
Suriname, die in 1863 werden vrijgelaten. 
 
- Arbeid op Contract: www.nationaalarchief.nl/suriname  databases bevatten persoons- en 
gezinsgegevens over de Hindoestaanse (Brits-Indische), Javaanse en Chinese 
contractarbeiders. 
 
- Database VOC-opvarenden http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl  bevat 
persoonsgegevens over VOC dienaren die tussen 1700 en 1794 naar de Oost vertrokken. 
De opvarenden waren formeel in dienst van één van de zes Kamers van de VOC, 
gevestigd in Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen. 
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• Wegwijzer Tweede Wereldoorlog. Het NIOD en het Nationaal Archief hebben, met behulp 
van zo’n 225 deelnemende archiefinstellingen, de website www.archievenWO2.nl  
samengesteld.  Incl. bronnen Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen. 

• www.oorlogsgetroffenen.nl De website toont de archieven van meer dan 400 organisaties 
en personen die taken hebben verricht voor Nederlanders die geleden hebben onder de 
Duitse en de Japanse bezetting. 

 
• Op de fotowebsite www.flickr.com  worden steeds meer genealogische bronnen online 

gezet.   
 
 

• Begraafplaatsen online met informatie uit meerdere provincies: 
- www.dodenakkers.nl  
- www.graftombe.nl   
- www.online-begraafplaatsen.nl  
- www.findagrave.com (Internationaal) 
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Nederland: bronnen per provincie  
 
 
 Drenthe  

• Drents Archief: www.drenlias.nl  
• Zuidwolde: www.historischekringhoogeveen.nl/aktes/huwelijken-Zuidwolde/index.htm  

 
 
Flevoland 

• Gegevens zijn te vinden via GenLias www.genlias.nl  
• Kijk ook eens naar website Stadsarchief Almere http://digitaalerfgoed.almere.nl  

 
 
Friesland 

• Alle Friezen portaal: www.allefriezen.nl 
• Tresoar: www.tresoar.nl   (kies optie voorouders)  
• Friesland Net www.friesarchiefnet.nl  (kies optie genealogie) 
• Historische Centrum Leeuwarden (o.a. Leeuwarden en  Leeuwarderadeel): 
      www.historischcentrumleeuwarden.nl  
• www.erfskipterpdoarpen.nl  (Ferwerderadeel) 

 
 
 
Gelderland 

• Gelders Archief www.geldersarchief.nl (provincie Gelderland, en archief Arnhem, 
Renkum, Rheden en Rozendaal) Kies optie zoeken. 

• Streekarchief Bommelerwaard (o.a. Maasdriel en Zaltbommel) : 
www.streekarchiefbommelerwaard.nl (kies optie: genealogie) 

• Achterhoeks Archief (o.a. Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, 
Montferland, Oude IJsselstreek en Winterswijk) www.achterhoeksarchief.nl  

• Genealogie in de Achterhoek (o.a. Aalten, Doetinchem, Zutphen): 
www.genealogiedomein.nl (particulier initiatief) 

• Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg: www.liemersverleden.nl/sald  
• Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en 

Oldebroek) www.streekarchivariaat.nl  
• Hattem (incl Heerde en Epe)  www.hattem.nl (kies daarna inwoners en daarna 

streekarchief) 
• Regionaal Archief Nijmegen (incl. Beuningen, Druten, Heumen, Millingen aan de Rijn, 

Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen) www.nijmegen.nl/archief   
Of rechtstreeks: 
http://195.242.171.23/Atlantis/?application=Nadere+Toegangen&database=nt&service=se
arch&templatename=zoeken.htm  

• Gemeentearchief Eden (en Scherpenzeel)  www.ede.nl/gemeentearchief  
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Groningen 

 
Afbeelding: trouwakte 1797. Bron: trouwboek Groning en 1796-1803 

 
• Alle Groningers: www.allegroningers.nl  
• Groninger Archieven: www.groningerarchieven.nl (kies optie: onderzoeksmogelijkheden), 

alternatief www.archieven.nl (alleen vóór 1811) 
• www.menneglas.nl/ledematen lidmaten gereformeerde (hervormde) kerken. 
• Appingedam: www.groningerarchiefnet.nl  
• Pekela: www.wikipekela.nl 
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Utrecht 

 
Afbeelding: Huwelijksakte Wilhelm Gal en Maria van Zuilen 4 april 1923 Amersfoort 

Bron: Collectie Archief Eemland 
 

• Archief Eemland:  (o.a. Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Hoogland, Soest, Woudenberg) : 
http://www.amersfoort.digitalestamboom.nl/  

•  Genealogie Zuidoost Utrecht ( o.a. Amerongen, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij 
Duurstede) www.genealogiezuidoostutrecht.org/ (particulier initiatief) 

• Utrechts Archief (alle plaatsen in de gemeenten) 
www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/burgerlijke-stand  

• Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (Abcoude, De Bilt, Breukelen, Loenen, 
Maarssen en De Ronde Venen): www.rhcvechtenvenen.nl 

 
 
Limburg 

• DTB boeken Province Limburg (1600-1822). FamilySearch, niet compleet 
http://search.labs.familysearch.org/recordsearch/start.html#p=collectionDetails;c=1404156;t=bro
wsable;w=0 (kwaliteit soms matig) 

• Venray: http://www.venray.nl/burgerlijke%20stand en www.rooynet.nl  
 
 
Overijssel 

• Historisch Centrum Overijssel:  www2.historischcentrumoverijssel.nl/bronnen  
• Database "Burgerlijke Stand Registers Avereest" (HIDABA) www.hidaba.nl  
• Historiekamer Hardenberg www.historiekamer.nl (Gramsbergen, Heemse ea) 
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Noord-Brabant 
• Brabants Historisch Centrum www.bhic.nl  
• Gemeentearchief Breda; www.stadsarchief.breda.nl (kies optie Zoeken in) Breda, 

Ginneken en Bavel, Nieuw-Ginneken, Princenhage, Prinsenbeek en Teteringen) 
• Gemeentearchief Roosendaal : www.gemeentearchiefroosendaal.nl (kies optie Ik zoek) 

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (o.a. Deurne, Oirschot, Reusel, Waalre) 
http://eindhoven.digitalestamboom.nl  

• Stadsarchief ’s Hertogenbosch: www.stadsarchief.nl  
• Historisch Centrum Het Markiezenhof  www.markiezenhof.nl/   kies genealogie (Bergen 

op Zoom, Steenbergen Halsteren, Nieuw Vossemeer, Huijbergem, Woensdrecht. Putte, 
Dinteloord Huijbergen en Ossendrecht) 

• Regionaal Historisch Centrum Tilburg  (o.a. Alphen en Riel; Berkel-Enschot; Chaam; 
Dongen; Gilze en Rijen; Goirle; Udenhout)   www.regionaalarchieftilburg.nl (kies optie 
zoeken in databases)  

• Regionaal Archief West-Brabant (gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, 
Zundert,); www.regionaalarchiefwestbrabant.nl  

• Streekarchief Land van Heusden en Altena: (o.a. Aalburg, Almkerk, Drunen, Genderen, 
Werkendam, Woudrichem)  http://www.salha.nl (kies optie Archieven & collecties en 
daarna genealogie) 

• Gemeentearchief Waalwijk (Baardwijk, Besoijen, 's Grevelduin-Capelle, Sprang, Sprang-
Capelle, Vrijhoeve-Capelle, Waalwijk en Waspik) www.waalwijk.nl/gemeentearchief  

• Genealogie West-Brabant www.genealogie-westbrabant.nl  (kies optie: Digitale bronnen) 
Dit is een particuliere website. 

 
 
 
Noord-Holland 

 
Afbeelding: bevolkingsregister Den Helder. Collecti e Regionaal RHC Alkmaar 

• Regionaal Historisch Centrum Alkmaar  (o.a. Alkmaar, Bergen, Den Helderm 
Heerhugowaard, Schermer, Wieringen, Zijpe etc)  http://www.archiefalkmaar.nl  

• Noord-Hollands Archief:  digitale stamboom Kennemerland  (o.a. Aalsmeer, Bennebroek, 
Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, 
Heemstede, Uitgeest, Uithoorn,Velsen en Zandvoort)  www.haarlem.digitalestamboom.nl  
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• Noordhollandse huwelijken (o.a. Beemster, Huizen, Zandvoort en vele, vele andere 
plaatsen) http://genea.pedete.net  (particulier initiatief) 

• Stadsarchief Amsterdam: http://stadsarchief.amsterdam.nl/  (deels betaal site). Het 
stadsarchief Amsterdam heeft zeer veel genealogische bronnen online staan. 

• Waterlands Archief www.waterlandarchief.nl , (kies optie Voorouders, gemeenten 
Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland, Wormerland en 
Zeevang). 

• Genealogische Databank www.robgomes.nl/tng  (Particulier initiatief o.a. Alkmaar,  
Callantsoog, Egmond aan Zee, Texel, Den Helder en Velsen ) 

• www.genealogiedenhelder.nl (Den Helder) 
 
 
 
 
Zeeland 

• Zeeuws Archief (o.a. Goes, Middelburg, Veere, Vlissingen): 
http://www.zeeuwengezocht.nl en www.zeeuwsarchief.nl  

• Gemeentearchief Goes e.o. www.goes.nl/live/category.jsp?selected=1119  
• Gemeentearchief Vlissingen e.o.: www.vlissingen.nl/web/show/id=106833  
• Gemeentearchief Schouwen-Duiveland: http://www.schouwen-

duiveland.nl/content.jsp?objectid=6871 
• Atlantis Nadere Toegangen Provincie Zeeland Schouwen-Duiveland o.a 

 http://www.schouwen-duiveland.nl  
 

 
 
 
 
Zuid-Holland  

• Gemeentearchief Delft (o.a. Delft, Pijnacker, Ruiven, Vrijenban)  
http://delft.digitalestamboom.nl  

• Gemeentearchief Den Haag (o.a. ’s Gravenhage, Loosduinen, Scheveningen)  
       http://195.242.171.17/hga/virtuelestudiezaal/WebsitePubliek  
• Gemeentearchief Leiden (o.a. Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg, Sassenheim,  

Voorhout, Warmond, Zoeterwoude) 
            http://www.leiden.digitalestamboom.nl/search.aspx 

• Gemeentearchief Rotterdam (o.a. Bergschenhoek, Delfshaven, Hoek van Holland Pernis, 
Overschie, Rotterdam) www.gemeentearchief.rotterdam.nl (kies optie: archieven en 
collecties) 

• Gemeentearchief Schiedam: http://archief.schiedam.nl/schiedamgen  
• Groene Hartarchieven (o.a. Achttienhoven, Gouda, Hoogmade, Moordrecht, Nieuwerkerk 

a/d IJssel, Ouderkerk a/d IJssel  www.groenehartarchieven.nl/zoeken.asp  
• Stadsarchief Vlaardingen en Maassluis www.vlaardingen.nl/isis  
• Archieven.nl  (o.a. Dordrecht, Putten, Rozenburg Voorne) www.archieven.nl  
• Genealogische Verkenningen eiland IJsselmonde, Schiedam,  Delfshaven en daarbuiten 

www.voorouder.nl  (particulier initiatief) 
• Historisch Genootschap Oud Soetermeer: www.oudsoetermeer.nl  (Zoetermeer). 
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NEDERLANDS-INDIË (Indonesië) 
• Oost-Indische Bronnen www.cbg.nl collectie 'Familiepapieren Bloys van Treslong Prins', 

het archief van de Wolvendaalkerk te Colombo op Ceylon (het huidige Sri Lanka) en 
delen van de archieven van de weeskamers Ambon en Batavia. (betaalsite) 

 

• Stamboekkaarten (Nederlands-Indie) ambtenaren met familienamen 1927-1952 Klik links 
op archief Stamboekkaarten Oost-Indische Ambtenaren 1912-1927 
http://beeldbank.nationaalarchief.nl/nl/afbeeldingen/indeling/gallery/sortering/relevantie/q/
zoekveld/oost^indische%20ambtenaren 

 
• NIOD http://niod.x-cago.com/maleise_kranten Indonesian Newspaper project. Historische 

krantenarchieven Indonesië  
 

• Roosje Roos (particulier initiatief) burgerlijke stand Nederlands-Indië  www.roosjeroos.nl  
 

• www.familiecoldenhoff.com (particulier initiatief). Macassar en  Ternate  
 

• De Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indië (zgn. Indische Almanak) 1815-1942, kan 
worden beschouwd als de weerslag van het maatschappelijke leven in Nederlands-Indië. 
Veel genealogische gegevens U kunt almanak op DVD  bestellen bij het CBG: 
http://194.171.109.12/page/263/dvd%27s+en+cd-roms  

 
• Project: registers van de Burgerlijke Stand van Nederlandsch-Indië voor Europeanen 

www.igv.nl/bs/nedbsinl.html  
 

• Afscheid van Indië,  www.afscheidvanindie.nl website Nationaal Archief met online 
documenten. 

 
• Stichting Indisch Familiearchief (SIFA). Dossiers van families uit Nederlands-Indie 

www.sifa.nl (lidmaatschap verplicht voor raadplegen online familie dossiers) 
 

• Indische Genealogische Vereniging www.igv.nl (geen gegevens online wel tips voor 
onderzoek) 

 
• Indië in de Oorlog: webportaal Nederlands-Indië in  de Tweede Wereldoorlog  

www.indieinoorlog.nl  
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België 
 “In de leeszaal van het Rijksarchief te Beveren kun je de microfilms raadplegen van de 
parochieregisters en de registers van de burgerlijke stand van heel Vlaanderen. 
Daarnaast vind je de fotokopieën van de klappers, parochieregisters en registers van de burgerlijke 
stand van een aantal Waalse gemeenten. Het Rijksarchief Beveren bewaart ook de originele 
parochieregisters en registers van de burgerlijke stand voor alle Vlaamse provincies. Om ze te 
beschermen, kunnen ze niet meer worden geconsulteerd in de leeszaal.” http://www.arch.be 
Op de website van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afdeling Brussel  
www.vvf-brussel.be kunt u allerlei handleidingen vinden voor genealogisch onderzoek in België. 
 
 

• Geneaknowhow.net: http://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html en Van Papier naar 
Digitaal project: http://www.den-braber.nl/vpnd/statuspagina.html  voor het zoeken naar 
genealogische bronnen in Vlaanderen. U kunt geografisch zoeken naar beschikbare 
bronnen  

  
• Rijksarchief in België: www.arch.be Kies optie: Zoeken naar personen. Advies: maak 

gebruik van de optie Uitgebreid zoeken. U kunt zoeken in bronnen uit heel België. 
 
• Bronnen Land van Maas en Waal www.vvflandvanwaas.be Parochieregisters en 

Burgerlijke Stand provincie Oost-Vlaanderen 
 

• Database Akten West-Vlaanderen: www.vrijwilligersrab.be/blog/index.php  
 

• www.dewarevrienden.net/DWV Mechelen en omgeving 
 

• Gemeente Essen B http://roo.pictura-dp.nl  
 

• Geneanet http://doc.geneanet.org/actes/index.php verschillende online bronnen 
 

• Burgerlijke Stand Oostende (incl Mariakerke, Stene en Zandvoorde)  
            http://archiefbank.oostende.be/ 

 
 

• Vlaams-Brabant  http://netradyle.be/actes/ Parochieregisters en burgerlijke stand 
 

 
Bidprentje, collectie Erfgoedbank Hoogstraten 
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• Hoogstraten, burgerlijke stand e.a. 

www.erfgoedbankhoogstraten.be/genealogie/genealogie.html  
 

• Ragebol website (Ravels, Weelde en Poppel en omgeving) www.ravels-weelde-
poppel.be/  

 
• Aalst: index burgerlijke stand www.madeinaalst.be/personen-zoeken 

 
• Burgerlijke Stand  van de Antwerpse Kempen www.bskempen.be (Geel, Herentals, 

Morkhoven, Noorderwijk, Olven, Oevel, Tongelo, Vorst, Westerlo en Zoerle Parwijs) 
 
 

• Stadsarchief Gent parochieregisters www.gent.be/zwartedoos  
 

• Genealogische bronnen Oudenaarde: 
www.oudenaarde.be/nl/inwoners/Vrijetijd/Archief/Genalogische_bronnen  

 
• Genealogische gegevens  Wallonië / Brussel www.genwalbru.be/ 

 
• Genealogisch onderzoek in Wallonië www.geniwal.info  

 
• www.vvfmeetjesland.be  (Assenede, Beernem, Maldegem, Knesselare, Aalter, Sint 

Laureins, Eeklo, Ruiselede, Zomergem, Kaprijke, Waarschoot, Lovendegem en Nevele.) 
 
 
 
Graag uw aanvullingen voor online genealogische gegevens België zenden naar: 
erichennekam@gmail.com 
 
 
 
 
Let op 
In mei 2010 zijn er in de Achiefzoeker www.archiefzoeker.nl 23 websites toegevoegd voor 
genealogisch onderzoek in Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen en Rusland. 
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En dan nog dit…. 
• De allerlaatste nieuwe online digitale bronnen kunt u elke dag vinden op Het Archiefforum 

en op mijn blog 
 

- Nederland 1 digitale bronnen (algemeen):  bijv. kranten, tijdschriften, VOC, 
bidprentjes, persoonsarchieven, egodocumenten etc 

       http://forum.archieven.org/index.php?board=104.0  
 
- Nederland 2 digitale bronnen (specifiek): bijv. rechtbanken, regesten, kerkboeken 

(DTB), burgerlijke stand, notarissen, passagierslijsten, begraafplaatsen etc. 
      http://forum.archieven.org/index.php?board=33.0  
 
- België en Luxemburg digitale bronnen:     

                        http://forum.archieven.org/index.php?board=47.0 
 

- Beeld en Geluid bijv foto- en filmarchieven uit binnen- en buitenland 
      http://forum.archieven.org/index.php?board=2.0  
 
- Kranten- en tijdschriften archieven 
       http://forum.archieven.org/index.php?board=124.0  

 
 

 
 
In Archiefzoeker www.archiefzoeker.nl  zijn alle bovengenoemde sites, maar nog veel en veel 
meer websites, opgenomen.  
Bijvoorbeeld bijna alle online VOC bronnen uit heel de wereld. Bijna elke dag komen hier nieuwe 
bronnen bij. U kunt ook zoeken naar genealogische bronnen in het buitenland, zoals Italië, 
Amerika en Zuid-Afrika .   
Omdat veel Nederlanders Duitse roots hebben zitten er extra veel bronnen uit Duitsland in de 
archiefzoeker. Gebruik zoektermen Duitsland en Genealogie. 
 
Daarnaast zijn bijna alle online krantenarchieven of portals, die naar databanken verwijzen 
opgenomen in de archiefzoeker. (zoek met het woord kranten ) 
Zoek u naar telefoongids (oud of nieuw) gebruik dan zoekterm telefoon. 
 
Zoals u weet begint goed genealogisch onderzoek alt ijd met literatuuronderzoek.   
Daarom zijn alle literatuur toegangen opgenomen in de Archiefzoeker www.archiefzoeker.nl .  
U kunt de literatuur websites vinden door de zoekterm literatuur te gebruiken.  
 
Gebruik daarnaast op de website van het CBG www.cbg.nl de toegang op het genealogisch 
repertorium.  
 
 
Eric Hennekam 
email: erichennekam@gmail.com 
Twitter: www.twitter.com/erichennekam    
Website: www.archieven.org   
Blog http://archieven.blogspot.com  
 
Flickr: www.flickr.com/photos/archievenorg  


