
WEBSITES GENEALOGIE 
  

http://wiewaswie.nl ; een project waarbij de meest essentiële zaken uit BS-akten te zien is op 

internet. 

https://www.openarch.nl vergelijkbaar met wiewaswie 

https://genealogie.startpagina.nl/ 
http://www.cbg.nl; hier is veel te vinden en zijn ook persoonskaarten van overleden mensen 

te bestellen (na 2 jaar; en met adressen als meer dan 20 jaar dood, kinderen, enz.) 
https://www.nationaalarchief.nl/  

https://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/ familienamenbank 
http://www.meertens.knaw.nl/nvb/   voornamenbank  
www.ngv.nl  
http://www.historischcentrumoverijssel.nl       HCO 

http://www.otgb.nl/ Oostgelders tijdschrift voor genealogie en boerderij-onderzoek   
http://www.streekarchiefzutphen.nl/ Streekarchief Zutphen 

http://www.genealogiedomein.nl/ Genealogie in Achterhoek 

http://www.zeeuwengezocht.nl 

http://www.drenlias.nl          Drenthe 

http://www.tresoar.nl/ Friesland         en http://zoek.tresoar.nl  
http://www.friesarchiefnet.nl Friesland 
www.allefriezen.nl  

http://www.gemeentearchief.nl   Leeuwarden 

http://www.allegroningers.nl    Groningen 

http://www.digitalestamboom.nl/search.aspx  Digitale stamboom-portaal 
https://geschiedenisvanzuidholland.nl/nieuws/digitale-stamboomwebsite-voor-genealogisch-onderzoek  

https://stadsarchief.rotterdam.nl/ 
https://www.archiefeemland.nl/ 
https://noord-hollandsarchief.nl/ 
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/genealogie/ goed om te lezen! 
https://cbg.nl/kennis/verborgenverleden/ 
https://archief.amsterdam/indexen/persons  
http://www.archief.delft.nl/ 
https://www.erfgoedleiden.nl/  

https://haagsgemeentearchief.nl/ 
http://www.genealogiezuidoostutrecht.org/ 

http://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html Digitale bronbewerkingen Nederland en België  

http://www.familysearch.org     Mormonen; gegevens zijn niet altijd juist; checken dus 

Verder ideale plek voor microfiches verfilmingen. Gratis account aanmaken. 

www.genver.nl (verfilmingen van bestanden door Mormonen) is nu niet meer geactualiseerd; nog 
wel raadpleegbaar (bijgewerkt tot 30 dec 2013). Heel veel scans van DTB en BS bestanden uit 
Nederland en België  
https://www.bhic.nl/het-geheugen-van-brabant  Noord-Brabant 

https://stadsarchief.breda.nl/collectie/archief/genealogische-bronnen/persons 
https://www.rhc-eindhoven.nl/ 
https://westbrabantsarchief.nl/hulp-bij-onderzoek/bronnenoverzicht/33-digitale-bronnen-bergen-
op-zoom 
http://www.boekopcd.nl/ 

http://www.wgod.nl/; genealogisch onderzoek in Duitsland 
http://gedbas.de/ onderzoek in Duitsland 

www.graftombe.nl        begraafplaatsen 

http://www.online-begraafplaatsen.nl/ begraafplaatsen 

www.stamboomzoeker.nl/  
http://www.genealogieonline.nl/  
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http://www.genealogie-stamboom.nl/ heel nieuwe website 

www.delpher.nl historische kranten, boeken, tijdschriften 
www.academievoorgenealogie.nl 
https://www.wikitree.com/  
www.onsvoorgeslacht.nl met HoGenDa en HoFoDa 
https://www.roosjeroos.nl burgerlijke stand Nederlands Indië  
https://igv.nl Indische genealogische vereniging 
https://www.yory.nl achtergrondinformatie over heel veel verschillende onderwerpen 
 

www.aldfaer.net Een gratis genealogie-programma 
Gedcom checken met www.genealogicagrafica.nl  

  
 
Dit is geen volledige lijst; er komen regelmatig nieuwe websites bij. Bovendien is het handig om reeds 
gebruikte websites na een poos weer eens te raadplegen. Ze worden steeds vaker tussentijds 
aangevuld met nieuw digitale bestanden. 
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