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2. Europa 

2.1. Duitsland 
2.1.1. Bremen Passenger Lists 

http://www.passengerlists.de/ 
Vind later vertrekkende voorouders tussen 738.000 doorzoekbare vermeldingen, meestal 
van 1920 tot 1939; sommige stammen uit het midden van de 19e eeuw. 

 

2.1.2. Meyers Gazetteer 

www.meyersgaz.org 
Deze essentiële Duitse gazetteer, nu online en doorzoekbaar, geeft een overzicht van 
elke plaatsnaam in het Duitse rijk (1871-1918). Zodra je een voorvaderlijk dorp hebt 
gevonden, bekijk je het op een kaart en leer je de locatie van het bureau voor burgerlijke 
stand en eventuele parochies.  

 

 

2.1.3. Gedbas 
http://gedbas.genealogy.net/?lang=en 
Deze database van door de gebruiker geüploade Duitse genealogiebestanden bevat bijna 15 

miljoen personen in 5,4 miljoen gezinnen. Met krachtige zoekhulpmiddelen filtert u uw 

resultaten om bijvoorbeeld alleen de Schmidts van Bremen te vinden. Je zult ook andere 

databases vinden, evenals onderzoekshulpmiddelen (onder veelgestelde vragen bovenaan). 

Surf op de site in Chrome om het Duits naar het Nederlands te vertalen. 

 

 

 

 



2.2. Denemarken 
2.2.1. Danish Demographic Database 

http://www.ddd.dda.dk/ddd_en.htm 
Deze site van het Deense Nationaal Archief doorzoekt alle volksgesprekken vanaf 1787, 
plus het doorzoekt geselecteerde probate records. 

 

  

 

2.2.2.  Digital Danish Emigration Archives 
http://www.udvandrerarkivet.dk/soegeside/ 
Begin met het vinden van uw Deense familie in de politie van Kopenhagen van bijna 

400.000 emigranten (1868-1908). Ontdek vervolgens de emigrantenervaring in 

gedigitaliseerde brieven en multimedia. 

 

 
 

2.3. Groot-Brittanië 
2.3.1. British National Archives 
http://www.nationalarchives.gov.uk/ 
Naast de online catalogus van het archief en de groeiende verzameling gedigitaliseerde 

records, tonen de handige handleidingen hier waar ze records bij andere online bronnen 

kunnen vinden en hoe ze er het beste uit kunnen halen. 

Begin hier met de handleidingen en ga vervolgens in de online Discovery-catalogus. Geen 

geluk? Probeer Access to Archives, waar u meer dan 400 andere records en repositories kunt 

controleren. Een nieuwe online verzameling historische strafregisters uit Engeland en Wales 

is ook de moeite van het kijken waard voor de verwanten van zwart schaap. 

 



2.3.2. The British Newspaper Archive 
http://www.britishnewspaperarchive.co.uk/ 
This fast-growing paid site now boasts more than 25 million pages dating from as early as 
the 1700s, documenting doings in England, Wales, Scotland and (newly added) Ireland. 
Full access costs about $110 annually, or you can pay as you go. 

 

 

2.3.3. ScotlandsPeople 
 

http://www.scotlandspeople.gov.uk/ 
De meeste van de meer dan 100 miljoen documenten op deze site van National 
Records of Scotland zijn pay-per-view, hoewel testamenten gratis zijn. Het is de moeite 
waard om op te letten voor volkstellingen, kerkregisters, waarderingsrollen en juridische 
records, samen met belangrijke gegevens - nu inclusief meer dan 233.000 onlangs 
vrijgegeven Schotse geboorteboeken in 1917, huwelijken in 1942 en sterfgevallen in 
1967. 

 

 

 

2.3.4. FreeUKGenealogy 
 

http://www.freeukgenealogy.org.uk/ 
Zoek naar voorouders in het VK met dit transcriptietrio vrijwilligers- en volkstellingen van 
vrijwilligers, waar je zult vinden 
 
indexen voor meer dan 342 miljoen geboorten, huwelijken en sterfgevallen; 42 miljoen 

parochiegegevens; en 33 miljoen individuen uit censusgegevens (1841-1891). Zoek naar 
voorouders in het VK met dit transcriptietrio vrijwilligers- en volkstellingen van 
vrijwilligers, waar je zult vinden indexen voor meer dan 342 miljoen geboorten, 
huwelijken en sterfgevallen; 42 miljoen parochiegegevens; en 33 miljoen individuen uit 
censusgegevens (1841-1891). 

 

 



 

2.3.5. GENUKI 
http://www.genuki.org.uk/big/eng 
Een andere manier om uw genealogie van British Isles aan te zetten is de verzameling 

van how-tos, veelgestelde vragen, databases, kaarten en meer op deze vrijwilligerssite 

die is gewijd aan de GENeaologie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland (vandaar 

GENUKI). 

 

 

 
 

2.3.6. Historical Directories of England & Wales 
http://specialcollections.le.ac.uk/cdm/landingpage/collection/p16445col
l4/hd/index.asp 
Deze onlangs opnieuw gelanceerde site van de Universiteit van Leicester is een digitale 

bibliotheek van lokale en handelsgidsen voor Engeland en Wales 

 

 

2.3.7.  FamilyRelatives 
http://www.familyrelatives.com/ 
Hoewel het wereldwijd bereik heeft, inclusief 200 miljoen Amerikaanse records, is 
deze site het sterkst in de landen van het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest. 
Minder bekende bronnen, zoals handelsgidsen, maken het verzamelen van meer dan 
een miljard records een potentiële bakstenen muurbreker. Je kunt per weergave 
betalen of je inschrijven voor $ 49,95 per jaar. 

 

 

 



2.3.8. Findmypast 
http://www.findmypast.com/ 
Findmypast is nog steeds de bestemming voor het onderzoek naar Britse eilanden en 
heeft ook een solide verzameling Amerikaanse en Canadese records en bezig met het 
digitaliseren van de genealogische tijdschriften die zijn geïndexeerd in de periodieke 
bronindex (PERSI). Het Ultimate-pakket kost $ 179 per jaar. 

 

 

 
 

2.4. Ierland 
2.4.1. Ask about Ireland 

http://www.askaboutireland.ie/ 
Ierse onderzoekers weten hoe belangrijk de Waardering van Griffith is, daterend van 
1847 tot 1864, vooral gezien de vernietiging van volkstellingen uit die periode. Nou, hier 
kun je het gratis zoeken, terwijl je ook e-books, biografieën, kerkgeschiedenis en Ierse 
architectuur verkent. 

 

2.4.2.  National Archives of Ireland 
http://www.genealogy.nationalarchives.ie/ 
Irish censuses for 1901 and 1911 are just for starters here. You won’t need the luck of 
the Irish to find your ancestors in these databases of pensioners, soldiers’ wills, other 
wills and administrations, Tithe Applotment Books and more. 

 

2.4.3.  National Library of Ireland 
http://www.nli.ie 

Browse in 373 000 Katholieke parochieregisters 



 

 

2.4.4. Ireland’s History in Maps 
http://rootsweb.ancestry.com/~irlkik/ihm/iremaps.htm 
Geschiedenis ontmoet geografie en genealogie op deze site, die begint met "IJstijden 

en de komst van mensen." Je kunt ook op achternamen jagen per provincie, baronie of 

kasteel. 

 

 
 

2.5. Nederland 
2.5.1. Wie was Wie 
http://www.wiewaswie.nl/en/home 

Oorspronkelijk gelanceerd als een database van Nederlandse registers van 
burgerlijke stand (vergelijkbaar met VS-vitale records), deze website van het 
Centrum voor Familiegeschiedenis in Den Haag bestaat nu uit 160 miljoen personen, 
inclusief militaire en strafregisters. Eenvoudige zoekopdrachten en resultaten zijn 
gratis, maar ervaren gebruikers kunnen jokertekens gebruiken en geavanceerd 
zoeken voor ongeveer $ 23 per jaar. 

  

 


