1 Nederland
1.1 Nationaal archief
https://www.nationaalarchief.nl
(NL)
Nederlandse tegenhanger van ons rijksarchief.

1.2 Centraal Bureau voor Genealogie
https://cbg.nl
(NL)
Nederlands centrum voor familiegeschiedenis. Je
vindt hier stambomen, kan zoeken op namen en in
de verzamelingen.

1.3 Nederlandse Genealogische Vereniging
http://www.ngv.nl/Aktueel/aktueel.php?frams=n&site=NGV
(NL)
Deze website van de Nederlandse Genealogische
Vereniging is vergelijkbaar met onze FV website:
beginners,
online
zoekfuncties,
genealogisch
woordenboek, heraldiek, genetische genealogie, familienamen.

1.4 Stamboomgids Nederland
https://www.stamboomgids.nl
(NL)
Deze website bevat een tiental pdf-bestanden die
vergelijkbaar zijn met dit boek. M.a.w. verwijzingen
naar interessante websites voor Nederlandse
genealogen. Er zijn zeker een hele boel bruikbaar voor
Vlaamse genealogen.

1.5 Oude kranten (Delpher)
https://www.delpher.nl/nl/kranten/
(NL)
Nederlands krantenarchief met kranten uit de 17° 18°,
19° en 20° eeuw.

1.6 Open Archieven
https://www.openarch.nl/?lang=nl
(NL)
Doorzoek de genealogische gegevens van Nederlandse
en Belgische archieven.

1.7 Wiewaswie
https://www.wiewaswie.nl
(NL)
Zoek uw Nederlandse voorouders.

1.8 VOC opvarenden
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl
(NL)
Gegevens uit het Nationaal Archief betreffende
personen die met de Verenigde Oost-Indische
Compagnie (VOC) meevoeren.

1.9 Zoek je stamboom
http://www.zoekjestamboom.nl
(NL)
Nederlandse genealogische databank, met o.a.
notariële akten, online registers, schepenbanken, enz.

1.10 Vele Handen
https://velehanden.nl
(NL)
Dit is de website van een groep vrijwilligers die zich tot
doel hebben gesteld een hele verzameling aan registers
te bewerken en online te zetten. Er zitten ook Vlaamse
registers bij.

1.11 Archiefzoeker
http://www.archiefzoeker.nl

(NL)
Dit is een archief met online bronnen (incl. film en
geluid) van documenten en personen van over de
gehele wereld.

1.12 Vijf eeuwen migratie
http://vijfeeuwenmigratie.nl
(NL)
Nederlandse migratiegeschiedenis van 1500 tot
heden. 98% van de Nederlanders hebben wel een
buitenlandse voorouder.

1.13 Koloniën van Weldadigheid
http://www.kolonienvanweldadigheid.eu/zoek-je-voorouders
(NL)
Deze koloniën van Weldadigheid zijn de landloper
koloniën. Er staan ook Vlaamse koloniën tussen. Je kan
hier uitzoeken of je voorouder in zo’n kolonie verbleef.

1.14 Verborgen Verleden
https://www.npo.nl/verborgen-verleden/VPWON_1247283
(NL)
Website van het NPO televisieprogramma “Verborgen
Verleden”. Op deze site kan je ook de gemiste
afleveringen terug bezien.

1.15 Stamboomzoeker
https://www.stamboomzoeker.nl
(NL)
Op deze site kan je in de verzameling stambomen
zoeken naar eventuele voorouders.

1.16 Zeeuwen gezocht
http://www.zeeuwengezocht.nl/nl/
(NL)
Online archief van openbare akten uit ZeeuwsVlaanderen en Zeeland.

1.17 Nederlandse genealogische vereniging
http://www.ngv.nl/Aktueel/aktueel.php?frams=n&site=NGV
(NL)
Website van
Vereniging.
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1.18 Nederlandse familienamen
http://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/
(NL)
Deze databank van Nederlandse Familienamen werd
van het Meertens Instituut overgebracht naar het
Centraal Bureau voor Genealogie (CBG).

1.19 Portaalsite genealogische items Nederland
https://genealogie-archief.startpagina.nl
(NL)
Deze portaalsite bied links naar Nederlandse
genealogische websites en websites van
Nederlandse archieven.

