
Genealogische links Verenigde Staten van 

Amerika 

1. Inhoud 
 

Inhoud 
1. Inhoud ............................................................................................................................................. 1 

2. Federale overheid en globaal Amerikaans ...................................................................................... 5 

2.1. University of Washington Libraries DigitalCollections ............................................................ 5 

2.2. 1940 Census (volkstellingen) .................................................................................................. 5 

2.3. Allen County Public Library Genealogy Center ....................................................................... 5 

2.4. National Archives and Records Administration ...................................................................... 6 

2.5. Ancestry.com .......................................................................................................................... 6 

2.6. Ancient Faces .......................................................................................................................... 6 

2.7. Archives.com ........................................................................................................................... 7 

2.8. American Ancestors ................................................................................................................ 7 

2.9. Atlas of Historical County Boundaries .................................................................................... 7 

2.10. Atlas of Historical Geography of the United States ............................................................ 8 

2.11. Daughters of the American Revolution............................................................................... 8 

2.12. Digital Public Library of America ......................................................................................... 8 

2.13. Early American Roads and Trails ......................................................................................... 8 

2.14. USGenWeb .......................................................................................................................... 9 

2.15. Library of Congress.............................................................................................................. 9 

2.16. Feeding America: The historic American Cookbook Project ............................................... 9 

2.17. Burgeroorlog ..................................................................................................................... 10 

2.17.1. Civilwar.com ...................................................................................................................... 10 

2.17.2. eHistory ............................................................................................................................. 10 

2.18. Immigratie ......................................................................................................................... 10 

2.18.1. The Shipslist ...................................................................................................................... 10 

2.18.2. Statue of Liberty & Ellis Island .......................................................................................... 10 

2.18.3. Duitse immigranten in America .................................................................................... 11 

2.18.4. Immigrant Ships Transcribers Guild .................................................................................. 11 

2.18.5. Immigration to the United States, 1789-1930 .................................................................. 11 

2.18.6. Ellis Island .......................................................................................................................... 12 



2.18.7. Institute of migration ........................................................................................................ 12 

2.19. Justitie ............................................................................................................................... 12 

2.19.1. Csi: Dixie ............................................................................................................................ 12 

2.20. Making of America ............................................................................................................ 13 

2.21. My Genealogy Hound ....................................................................................................... 13 

2.22. HeritageQuest Online ....................................................................................................... 13 

2.23. Moose Roots ..................................................................................................................... 14 

2.24. US Departmnt oo Interior Bureau of Land Management, General Land Office Records . 14 

2.25. Satelietbeelden ................................................................................................................. 14 

3. Indiaanse bevolking ...................................................................................................................... 15 

3.1. Acces Genealogy ................................................................................................................... 15 

4. Militair ........................................................................................................................................... 15 

4.1. Fold3...................................................................................................................................... 15 

4.2. American Battle Monuments Comission .............................................................................. 15 

4.3. Nationwide Gravesite Locator .............................................................................................. 16 

5. Slavernij ......................................................................................................................................... 16 

5.1. Digital Library of American Slavery ....................................................................................... 16 

5.2. The Trans-Atlantic Slave Trade Database ............................................................................. 16 

5.3. Slavery in America and the world: History, Culture & Law ................................................... 17 

5.4. International African-American Museum Center for Family History .................................... 17 

5.5. Lowcountry Africana ............................................................................................................. 17 

5.6. Mapping the Freedmen’s Bureau ......................................................................................... 18 

6. Amerikaanse staten ...................................................................................................................... 18 

6.1. Alabama ................................................................................................................................ 18 

6.1.1. Alabama Mosaic ................................................................................................................ 18 

6.1.2. Encyclopedia of Alabama .................................................................................................. 18 

6.2. Alaska .................................................................................................................................... 19 

6.2.1. Alaska Libraries, Archives and Museums .......................................................................... 19 

6.3. Arizona .................................................................................................................................. 19 

6.3.1. Arizona Genealogy Birth and Death Certificates .............................................................. 19 

6.4. Arkansas ................................................................................................................................ 19 

6.4.1. Arkansas Gravestones ....................................................................................................... 19 

6.4.2. Arkansas History Comission .............................................................................................. 20 

6.5. California ............................................................................................................................... 20 

6.5.1. SFGenealogy ...................................................................................................................... 20 

6.5.2. Online Archive of California .............................................................................................. 20 



6.6. Chicago .................................................................................................................................. 21 

6.6.1. Newberry Library .............................................................................................................. 21 

6.7. Colorado ................................................................................................................................ 21 

6.7.1. Colorado Historic Newspaper Collection .......................................................................... 21 

6.7.2. Colorado Historic Records index ....................................................................................... 21 

6.7.3. Colorado Plateau Historical Archives ................................................................................ 22 

6.7.4. Denver Public Library: Western History and Genealogy ................................................... 22 

6.8. Connecticut ........................................................................................................................... 22 

6.8.1. Connecticut State Library .................................................................................................. 22 

6.9. Florida ................................................................................................................................... 23 

6.9.1. Florida Memory Project .................................................................................................... 23 

6.10. Georgia .............................................................................................................................. 23 

6.10.1. Digital Library of Georgia .................................................................................................. 23 

6.10.2. Georgia Archives Virtual Vault .......................................................................................... 23 

6.11. Hawaii................................................................................................................................ 24 

6.11.1. Hawaii State Archives ........................................................................................................ 24 

6.12. Illinois ................................................................................................................................ 24 

6.12.1. Cook County Clerk of the Circuit Court ............................................................................. 24 

6.12.2. Cook County, Illinois, Vital Records................................................................................... 24 

6.12.3. CyberDrive Illinois ............................................................................................................. 25 

6.13. Indiana............................................................................................................................... 25 

6.13.1. Indiana State Digital Archives ........................................................................................... 25 

6.14. Iowa ................................................................................................................................... 25 

6.14.1. IowaGenWeb .................................................................................................................... 25 

6.15. Kentucky ............................................................................................................................ 26 

6.15.1. Kentucky Historical Society ............................................................................................... 26 

6.16. Louisiana ........................................................................................................................... 26 

6.16.1. Afro-Louisiana hystory and genealogy .............................................................................. 26 

6.17. Maine ................................................................................................................................ 26 

6.17.1. Maine Memory Network .................................................................................................. 26 

6.18. Maryland ........................................................................................................................... 27 

6.18.1. Archives of Maryland Online ............................................................................................. 27 

6.19. Massachusett .................................................................................................................... 27 

6.19.1. Massachusetts Archives .................................................................................................... 27 

6.20. Michigan ............................................................................................................................ 27 

6.20.1. Seeking Michigan .............................................................................................................. 27 



6.21. Minnesota ......................................................................................................................... 28 

6.21.1. Minnesota Historical Society ............................................................................................ 28 

6.1. Midwest ................................................................................................................................ 28 

6.1.1. Midwest Genealogy Center .............................................................................................. 28 

6.2. Missouri................................................................................................................................. 28 

6.2.1. Missouri Digital Heritage ................................................................................................... 28 

6.3. Nevada .................................................................................................................................. 29 

6.3.1. Nevada Census Database .................................................................................................. 29 

6.4. New York ............................................................................................................................... 29 

6.4.1. New York Public Library Digital Collections ...................................................................... 29 

6.4.2. New York Public Library Map Warper ............................................................................... 29 

6.4.3. New York State Archives ................................................................................................... 30 

6.5. North Carolina ....................................................................................................................... 30 

6.5.1. DigitalNC............................................................................................................................ 30 

6.5.2. North Carolina State Archives ........................................................................................... 30 

6.5.3. Documenting the AmericanSouth ..................................................................................... 31 

6.6. Ohio ....................................................................................................................................... 31 

6.6.1. Ohio Memory .................................................................................................................... 31 

6.6.2. Ohio Historical Society ...................................................................................................... 31 

6.7. Oklahoma .............................................................................................................................. 31 

6.7.1. Oklahoma Historical Society ............................................................................................. 31 

6.8. Orgegon................................................................................................................................. 32 

6.8.1. Oregon State Archives....................................................................................................... 32 

6.8.2. Oregon-California Trails Association ................................................................................. 32 

6.9. Rocky Mountains .................................................................................................................. 33 

6.9.1. Mountain Men and the Fur Trade .................................................................................... 33 

6.10. South Carolina ................................................................................................................... 33 

6.10.1. South Carolina Department of Archives and History ........................................................ 33 

6.11. Texas ................................................................................................................................. 33 

6.11.1. Texas State Historical Association ..................................................................................... 33 

6.11.2. Portal of Texas History ...................................................................................................... 34 

6.12. Utah ................................................................................................................................... 34 

6.12.1. Utah Death Certificate Index ............................................................................................ 34 

6.12.2. Utah Digital Newspapers................................................................................................... 34 

6.12.3. Utah Division of State History ........................................................................................... 34 

6.12.4. Utah State Archives ........................................................................................................... 35 



6.13. Virginia .............................................................................................................................. 35 

6.13.1. Virginia Memory ............................................................................................................... 35 

6.13.2. Unknown No longer .......................................................................................................... 35 

6.14. Washington DC.................................................................................................................. 36 

6.15. Western States .................................................................................................................. 36 

6.15.1. Western States Historical Marriage Records Index .......................................................... 36 

6.16. Wiscosin ............................................................................................................................ 36 

6.16.1. Wiscosin Historical Society ............................................................................................... 36 

 

 

2. Federale overheid en globaal Amerikaans 

2.1. University of Washington Libraries DigitalCollections 

http://content.lib.washington.edu/ 
Dit doorzoekbare archief bevat foto's, kaarten, kranten en andere artefacten uit de hele 
Pacific Northwest, inclusief Alaska en West-Canada. Onderwerpen variëren van de 
goudkoorts in Alaska tot industriële arbeiders van de wereld ("wobblies") tot 
burgeroorlogbrieven. 

 

 

 

2.2. 1940 Census (volkstellingen) 

https://1940census.archives.gov/index.asp 
Deze gratis site van het National Archives and Archives.com bevat censuskaarten en 
beschrijvingen om een opsommingsregistratie te vinden, plus complete 1940 
censusafbeeldingen die je kunt opslaan, delen en downloaden. 

 
 

2.3. Allen County Public Library Genealogy Center 
http://www.genealogycenter.org/Databases/FreeDatabases.aspx 
De op één na rijkste genealogiebibliotheek van de natie reikt verder dan zijn basis in Indiana 

om how-tos, Amerikaans-Indische en Afro-Amerikaanse collecties, militaire records en 



familiebijbels te dienen. Controleer het bestand met de achternaam om anderen te 

identificeren die naar dezelfde achternaam zoeken. 

 

2.4. National Archives and Records Administration 
http://archives.gov/ 
Een must voor het vinden en bestellen van dingen die niet online zijn, zoals verslagen van 

veteranen, deze site heeft ook veel klikbare schatten als je diep graaft: WOII-bestanden 

voor rekrutering, historische foto's en kaarten, passagierslijsten voor Duitse en Russische 

immigranten en meer. Begin met de sectie Research Our Records voor genealogische 

begeleiding. 

 

 

 

 

2.5. Ancestry.com 
https://www.ancestry.com/ 
Niet goedkoop, voor $ 149 voor zes maanden wereldwijde toegang, maar je krijgt zeker 
waar je voor betaalt. Ancestry biedt meer dan 32.000 verzamelingen van genealogische 
records, van populaire datasets zoals tellingen en passagierslijsten, tot databases met een 
beperktere dekking, zoals Chicago's 1888 kiezerregistratie-index. Bouw je stamboom om 
hints te krijgen naar overeenkomende records en test je DNA voor nog eens $ 99 

 

 

2.6. Ancient Faces 
http://www.ancientfaces.com/ 
Gelanceerd in 2000 als een plek om vintage familiefoto's te delen, deze site bevat nu ook 
familieverhalen en zelfs recepten. Fototags maken het gemakkelijk om foto's te zoeken 
van alles, van cowboys tot royalty's. 

 



 

 

2.7. Archives.com 
http://www.archives.com/ 
Archives.com (nu eigendom van Ancestry.com) heeft zichzelf als research-koopje 
voorgesteld voor slechts $ 7,95 per maand en heeft hard gewerkt om dat prijskaartje nog 
meer als een staaltje te laten zien, nu met meer dan 2,6 miljard digitale records. Nieuwe 
redenen om het uit te proberen zijn onder meer bijna 4,1 miljoen evangelische lutherse 
kerk in Amerika, geboorte-, huwelijks- en doodsrapporten plus Amerikaanse vitale records 
uit vele staten. Bovendien kunt u hier de Amerikaanse volkstellingafbeeldingen van 1940 
nog steeds gratis doorzoeken.  

 

2.8.  American Ancestors 
www.americanancestors.org 
Hoewel deze website van de New England Historic Genealogical Society het rijkst is in zijn 
thuisregio, moet u deze niet over het hoofd zien voor meer verregaande middelen. 
Volledige toegang tot zijn 451-plus databases kost $ 89,95 per jaar, maar meer dan 30 
databases zijn gratis om te verkennen. Die omvatten een index van gepensioneerden van 
de Revolutionaire Oorlog, de testamenten van New York en de achterkwesties van het 
tijdschrift van de maatschappij. 

 

2.9.  Atlas of Historical County Boundaries 
http://www.newberry.org/genealogy-and-local-history 
Deze veelgeprezen onafhankelijke bibliotheek in Chicago is vooral bekend bij 

genealogen vanwege de interactieve Atlas of Historical County Boundaries. Je vindt hier 

ook hulpmiddelen voor Chicago, Freedmen's Bureau hulpmiddelen en een reeks 

genealogiegidsen. 

  



2.10. Atlas of Historical Geography of the United States 
http://dsl.richmond.edu/historicalatlas/ 
A classic 1932 atlas comes alive online, with nearly 700 clickable maps augmented with 
underlying data or animated to show changes over the years. 

 

2.11. Daughters of the American Revolution 
https://www.dar.org/ 
Voor genealogen is het Genealogisch Onderzoeksysteem het hoogtepunt van de site 
van deze organisatie. Je kunt onderzoek doen naar patriotten uit de Revolutionaire 
Oorlog, hun afstammelingen en de DAR-leden die een link naar hen hebben bewezen. 

U kunt ook zoeken in de catalogus van de DAR-bibliotheek in Washington, D.C. 
 

 

2.12.  Digital Public Library of America 
https://dp.la/ 
Zoek meer dan 21 miljoen gedigitaliseerde items uit de grootste bibliotheek van het 
land. 

 

 

2.13. Early American Roads and Trails 
http://ehistory.osu.edu/ 
Een nieuwe look maakt het gemakkelijker om deze schat aan historische documenten 
te verkennen, met opties om te bladeren op tijdperk, regio of onderwerp, plus 
honderden kaarten en een doorzoekbare tijdlijn. Degenen met voorouders uit de 
Burgeroorlog zullen willen beginnen met de doorzoekbare online editie van de 128-
volume Officials Records (de "OF") van de Burgeroorlog, compleet met een index en 
een atlas. 

 

 



2.14. USGenWeb 
http://usgenweb.org/ 
Al meer dan 20 jaar dient deze site van en voor Amerikaanse genealogen als het 
middelpunt van provinciale en provinciale sites van Maine tot Californië. Laat de speciale 
projectpagina's voor grafstenen, tellingen, kaarten, overlijdensberichten en meer niet 
over het hoofd. Houd er rekening mee dat lokale sites die op het RootsWeb-domein 
werden gehost, op het moment van publicatie niet meer toegankelijk waren vanwege 
een beveiligingsinbreuk op die site eind vorig jaar. 

 

 

2.15. Library of Congress 
http://loc.gov/ 
Thomas Jefferson heeft misschien de bal laten rollen, maar de bibliotheek van het land 
is sinds zijn tijd behoorlijk gegroeid. Bekijk de online catalogus met vrijwel alles wat 
in druk staat en bekijk digitale kaartencollecties (inclusief Sanborn-brandverzekering, 
landeigendom en slagvelden op de burgeroorlog), foto's, mondelinge 
geschiedenisinterviews, bladmuziek en meer. 

 

 

2.16.  Feeding America: The historic American Cookbook Project 
https://digital.lib.msu.edu/projects/cookbooks/ 

Onze voorouders moesten immers eten, en deze online verzameling van 76 van 
de belangrijkste Amerikaanse kookboeken uit de late 18e tot de vroege 20e 
eeuw laat zien hoe ze het deden. De site bevat kookboekpagina's plus 
doorzoekbare full-text transcripties, samen met een verklarende woordenlijst 
van kookvoorwaarden en multidimensionale afbeeldingen van antieke kookgerei 
uit de collecties van het Michigan State University Museum. 

 

 

 



2.17. Burgeroorlog 
2.17.1. Civilwar.com 

http://www.civilwar.com/ 
Deze site neemt je 150 jaar terug, met informatie over alles van wapens van de 
burgeroorlog tot slagveldverpleegsters. Graaf in de details van elke ontmoeting in het 
officiële record van de oorlog (de "OF"), die je kunt doorzoeken of doorbladeren. 

 

 

 

2.17.2. eHistory 
http://ehistory.osu.edu/ 
Tijdlijnen, kaarten en de doorzoekbare 128-volume Officials Records (de "OF") van de 
Burgeroorlog maken dit uw eerste stop voor digitale geschiedenisdocumenten. 

 

 

 
 

2.18. Immigratie 
2.18.1. The Shipslist 

http://www.theshipslist.com/ 
Sinds 1999 biedt deze site passagierslijsten aan, die nu zo'n 3.000 pagina's tellen en 

elke maand groeien. Het is ook een goede bron om meer te weten te komen over het 

schip waar je voorouders zijn aangekomen; het kan zelfs een afbeelding bevatten. 

 

2.18.2.  Statue of Liberty & Ellis Island 
www.libertyellisfoundation.org 
Het Vrijheidsbeeld en de Ellis Island Foundation herbergen nu 51 miljoen 
passagiersrecords van aankomsten van Ellis Island van 1892 tot 1957. 



 

 

 

2.18.3.  Duitse immigranten in America 

http://www.germanroots.com/ 
Deze site, gewijd aan het onderzoeken van de meest voorkomende vooroudersgroep 
van Amerikanen, blinkt uit in how-tos, maar dient ook als portaal naar 
passagierslijsten, Duitse telefoongidsen vitale records en meer. 

 

 

2.18.4. Immigrant Ships Transcribers Guild 

http://www.immigrantships.net/ 
Kun je je familie niet vinden op Ellis Island of Castle Garden? Je volgende stop moet 
deze door vrijwilligers getranscribeerde verzameling van meer dan 11.000 
passagiersmanifesten zijn, plus andere speciale projecten. 

 

 

2.18.5.  Immigration to the United States, 1789-1930 

http://ocp.hul.harvard.edu/immigration/ 
Deze Harvard site bezoeken is lijk het volgen van een virtuele cursus immigratie 
geschiedenis, over 400 000 bladzijden van meer dan 2 200 boeken, pamfletten en 
reeksen, over de 9 600 pagina’s uit manuscripten en archiefstukken en meer dan 
7,800 foto’s. 
 



  

2.18.6.  Ellis Island 

https://www.libertyellisfoundation.org/ 
Na een dramatische make-over met veel grafische afbeeldingen en foto's, is dit de 
nieuwe thuisbasis van de gratis zoekwebsite van Ellis Island voor passagiers. De 
veranderingen gaan veel verder dan het uiterlijk: 51 miljoen records zijn nu 
geregistreerd en de site heeft passagiersrecords toegevoegd van 1925 tot 1957. 

.  

 

 

2.18.7. Institute of migration 
 

http://www.migrationinstitute.fi/en/genealogy/emigrantregister 
Vind uw emigrerende Finse familie in deze online verzameling van 318.000 
passagierslijstrecords, 268.000 paspoortrecords en andere bronnen. Zoeken is gratis, 
maar volledige toegang tot de resulterende gegevens kost ongeveer $ 22 per jaar. 

 

 

 

 

2.19. Justitie 
2.19.1. Csi: Dixie 
https://csidixie.org/ 
Waren je voorouders betrokken bij het "Hamburg Massacre" of het "Boykin Mill Pond 
Incident"? Ontdek op deze elegante site met doorzoekbare lijkschouwerrapporten uit het 
Amerikaanse Zuiden (1800-1900). Hoewel het volume tot nu toe relatief klein is, is het 
niet van deze wereld qua ontwerp, gebruiksgemak en slimme organisatie. 



 

 

2.20. Making of America 
http://www.hti.umich.edu/m/moagrp 
Dit paar sites beschrijft de 19e eeuw via boeken en tijdschriftartikelen (3,8 miljoen pagina's 
van bijna 13.000 delen op de universiteit van Michigan) en tijdschriften (meer dan 900.000 
pagina's van meer dan 1200 volumes op de Cornell University-site). De laatste ook 

 

 

2.21.  My Genealogy Hound 
http://www.mygenealogyhound.com/ 
Deze nieuwe, gratis website van Hearthstone Legacy-publicaties geeft je toegang tot 
duizenden biografieën die zijn ontleend aan pre-1900 County History-boeken, plus oude 
county-kaarten. De eerste focus ligt op Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, 
Missouri en Tennessee, met kaarten ook uit Oklahoma en Texas. 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

2.22.  HeritageQuest Online 

http://www.heritagequestonline.com/ 



Als uw bibliotheek geabonneerd is, kan uw bibliotheekkaart deze voor u gratis 
'Ancestry lite' site ontgrendelen die nu veel verder gaat dan de oorspronkelijke zes-
dozijn collecties van HeritageQuest. Graaf diep om Amerikaanse tellingen, 
immigratieregisters, militaire archieven, stadsgidsen en meer te vinden op deze 

institutionele site die 'mogelijk gemaakt door' (maar niet in handen van) Ancestry is. 

 

 

 

2.23. Moose Roots 

http://www.mooseroots.com/ 
Deze handige op genealogie gerichte zoekfunctie omvat meer dan 1 miljard records, 
waaronder de Amerikaanse volkstelling van 1940. Blijf op je vondsten klikken om een 
hele reeks relevante records te ontdekken, zonder niet-genealogische rommel. 

 

  

 

 

2.24. US Departmnt oo Interior Bureau of Land Management, General 
Land Office Records 

www.glorecords.blm.gov 
Zoek hier naar de federale landregisters van uw voorouders door de meer dan 5 

miljoen landoctrooien uit 1788 te doorzoeken. Klik om de documenten in PDF-vorm te 

bekijken. Andere gedigitaliseerde records hier omvatten enquêteplats, veldnotities en 

Control Document Document-records. 

 
 

2.25. Satelietbeelden 
http://www.usgs.gov/pubprod 
Nieuwe satellietbeelden voegen hier aan de "wow" toe, als aanvulling op de National 

Atlas, Geographic Names Information System (GNIS) en National Map. Vind uw 

voorouderlijke plaatsen, hoe onduidelijk ook, en bekijk ze vervolgens op historische 

topografische kaarten. 



   

 

3. Indiaanse bevolking 

3.1. Acces Genealogy 
https://www.accessgenealogy.com/ 
Onderzoekers met Indiaanse roots willen deze site zeker een bladwijzer geven, maar het is 
ook een bezoek waard vanwege de staatspagina's, Afrikaans-Amerikaanse records en links, 
militaire records en meer. Recente toevoegingen omvatten mappen, schooljaarboeken en 
lokale geschiedenis. Nog beter? Het is gratis. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

4. Militair 

4.1. Fold3 
https://www.fold3.com/ 

Deze site van Ancestry heeft nu 523 miljoen records, gericht op, maar niet beperkt tot, 

militaire geschiedenis (vandaar de naam, die is geïnspireerd op een vlaggenceremonie). U 

kunt een "horloge" instellen om u te waarschuwen wanneer nieuwe records worden 

toegevoegd die overeenkomen met alles in uw eerdere zoekopdrachten. Abonnementen 

kosten $ 79,95 per jaar, maar zoek naar deals als je al bekend bent met Ancestry. 

 

 

 

4.2. American Battle Monuments Comission 
https://abmc.gov/ 

Zoek naar voorouders die in het leger hebben gediend via deze database van meer dan 

218.000 Amerikaanse militairen begraven of herdenkt overzee. 



 

4.3. Nationwide Gravesite Locator 
http://gravelocator.cem.va.gov/ 
Deze website, die dagelijks wordt bijgewerkt, doorzoekt Amerikaanse begraafplaatsen van 

veteranen en hun familieleden op nationale VA-begraafplaatsen, begraafplaatsen voor 

staatsveteranen en meer. 

 

 

 

5. Slavernij 

5.1. Digital Library of American Slavery 
https://library.uncg.edu/slavery/ 
Verken dit pijnlijke hoofdstuk in het verleden van Amerika door middel van wegloper-slaaf 
advertenties, slaaf "daden", verzekeringspapieren, en wetgevende en hof verzoekschriften 
gedigitaliseerd door de Universiteit van North Carolina in Greensboro. 

 

 

5.2. The Trans-Atlantic Slave Trade Database 
http://www.slavevoyages.org/ 
These databases describe more than 35,000 slave voyages, with the African names of 91,491 
individuals taken from captured slave ships or from African trading sites. 

 



 

 

5.3. Slavery in America and the world: History, Culture & Law 
https://home.heinonline.org/content/Slavery-in-America-and-the-World-
History-Culture--Law/ 
Gratis registratie ontsluit informatie die is gepubliceerd over slavernij, voornamelijk vóór 
1880, van HeinOnline, een van de beste online juridische bibliotheekdiensten van Amerika. 

 

  

5.4. International African-American Museum Center for Family History 
 

www.cfh.iaamuseum.org 
Dit museum in Charleston, SC, gaat pas in 2020 open, maar je kunt nu genieten van de 
prachtige website, met digitaal collecties waaronder bijbel- en huwelijksdossiers, dagboeken 
en uitvaartprogramma's. 

 

 

5.5.  Lowcountry Africana 
http://www.lowcountryafricana.net/ 

 
Plantation records, een onderzoeksbibliotheek, verslagen van slaven uit het gebied en 
gedetailleerde documentatie van het 33e US Coloured Troops infanterieregiment maken deze 
knappe site een must-visit voor het onderzoeken van de historische rijst-groeiende gebieden 
van South Carolina, Georgia en het noordoosten Florida. 
bevat een digitale versie van de "OF", het meerbladige officiële verslag van de burgeroorlog, 
je kunt elk volume afzonderlijk doorzoeken. 

 



 

 

5.6. Mapping the Freedmen’s Bureau 
http://mappingthefreedmensbureau.com/ 

 
Vind je bevrijde Afro-Amerikaanse voorouders in de nasleep van de burgeroorlog met deze 
handige interactieve kaart naar veldkantoren van het Bureau of Refugees, Freedmen and 
Abandoned Lands. 

 

 

 
 

6. Amerikaanse staten 

6.1. Alabama 
6.1.1. Alabama Mosaic 

http://alabamamosaic.org/ 
Deze knappe site toont gedigitaliseerde foto's, brieven, jaarboeken en andere 
documenten van instellingen in heel Alabama, allemaal met één klik doorzoekbaar. 

 

 

6.1.2. Encyclopedia of Alabama 
http://www.encyclopediaofalabama.org/ 
Jullie moeten een kijkje nemen in deze diepgaande online encyclopedie. Of je nu op 
zoek bent naar informatie over batt snotkevers, Lane cake of de tekst van "Railroad 
Bill", de antwoorden van Alabama zijn hier te vinden. U vindt ook een nieuwe pagina op 
de Old Federal Road, met aandacht voor sites op of bij het pad van deze populaire 
migratieroute 



 

 
 

 

6.2. Alaska 
6.2.1. Alaska Libraries, Archives and Museums 

http://lam.alaska.gov/ 
Proef de multimedia-aanbiedingen van de digitale archieven van Alaska of verken de 

kranten van de staat in een index van meer dan 200.000 artikelen. Klik op "Genealogie" 

en navigeer naar de sectie Archieven voor een achterbanindex, naturalisatierecords en 

WO I-records; het gedeelte Bibliotheek biedt hulp bij het vinden van uw Alaska-

verwanten. 

 

6.3. Arizona 
6.3.1. Arizona Genealogy Birth and Death Certificates 

http://genealogy.az.gov/ 
Het zou niet eenvoudiger zijn om uw verwanten van de Grand Canyon-staat te vinden 
in deze verzameling geboorteaktes (1855-1942) en sterfgevallen (1870-1967). Een 
paar klikken en u zult downloaden of afdrukken. certificaten in PDF-vorm. 

 

6.4. Arkansas 
6.4.1. Arkansas Gravestones 

http://Arkansasgravestones.org 
Zoek op begraafplaats of achternaam om je voorouders te vinden in een door 
vrijwilligers geüpload compendium van bijna 1,2 miljoen grafsteenfoto's. 



 

6.4.2.  Arkansas History Comission 
http://www.historicarkansas.org/ 

 

Laat je niet zo afleiden door het uiterlijk van deze prachtige site dat je de inhoud over 
het hoofd ziet. Deze omvatten de Catalogus van Arkansas Resources en Archival 
Treasures (CARAT) en speciale collecties over de burgeroorlog, zwarte geschiedenis en 
folklife, plus een one-stop zoektocht naar county records. 

.  

6.5.  California 
6.5.1. SFGenealogy 

http://www.sfgenealogy.com/ 
Deze site voor onderzoek naar voorouders in het gebied van de San Francisco Bay 

heeft een ambitieus project gelanceerd waarbij vrijwilligers 45.000-plus 

gedigitaliseerde mortuairearchieven hebben geïndexeerd (doorzoek deze index direct). 

De site is ook een kijkje waard, als je voorouder in de Bay Area naar school ging, 

vanwege zijn groeiende verzameling alumniarecords. 

 

 

 

6.5.2. Online Archive of California 
http://www.oac.cdlib.org/ 
Kies uw voorkeursmanier om toegang te krijgen tot deze gouden toegangspoort tot 

bijna 20.000 online verzamelhandleidingen en meer dan 170.000 digitale afbeeldingen 

en documenten: zoek, blader op titel of zoom in op een van de meer dan 150 

bijdragende instellingen over de gehele staat. 



 

 

 

6.6.  Chicago 
6.6.1. Newberry Library 

http://www.newberry.org/genealogy-and-local-history 
Al een favoriet, waar uw voorouders ook woonden, vanwege de Atlas of Historical 

County Boundaries, heeft deze site het aanbod in de omgeving van Chicago versterkt. 

Nieuw hier zijn doorzoekbare PDF's in volledige tekst van de volumes 1 tot 39 (1969-

2007) van de Chicago Genealogist. 

 

 

6.7. Colorado 
6.7.1. Colorado Historic Newspaper Collection 

http://www.coloradohistoricnewspapers.org/Default/Skins/Colorado/Cl
ient.asp 
Krachtige zoekhulpmiddelen brengen u diep in deze schat van meer dan 600.000 
gedigitaliseerde krantenpagina's, die 160 plus individuele krantentitels 
vertegenwoordigen die in Colorado van 1859 tot 1923 zijn gepubliceerd. Sla uw 
vondsten op in Mijn verzameling, een persoonlijk knipselbestand. 

 

 

6.7.2.  Colorado Historic Records index 
https://www.colorado.gov/archives 
De bijna 2,5 miljoen inzendingen hier, te doorzoeken op naam, recordtype of 

tijdspanne, bevatten sinds juli 2012 toevoegingen voor geboorte, rechtbank, land, 

successie en naturalisatie. Ze hebben verder een verzameling aangevuld met een over 

de hele staat bestaande echtscheidingsindex ( 1880-1939), een Denver Death Index 

(1870-1905) en veel geboorteaktes van vóór 1909. 



 

6.7.3. Colorado Plateau Historical Archives 
http://archive.library.nau.edu/cdm/search/collection/cpa 
Deze site van de Northern Arizona University beslaat het hele zuidwesten met 

gedigitaliseerde foto's, oral history-interviews, films, dagboeken, brieven en kaarten. 

 

 

6.7.4. Denver Public Library: Western History and Genealogy 
https://history.denverlibrary.org/ 
De presentatie van de uitgebreide Western Americana-collectie van de bibliotheek 

bevat 120.000 gedigitaliseerde afbeeldingen. De meeste dateren uit de 19e eeuw, met 

afbeeldingen van Amerikaanse Indianen, pioniersleven, mijnbouw, Buffalo Bill's Wild 

West Show, Colorado steden en dorpen, spoorwegen en meer. 

 

 

 

6.8. Connecticut 
6.8.1. Connecticut State Library 

https://ctstatelibrary.org/ 
Klik op Digitale collecties om vroegboekbonnen, dagboeken en tijdschriften, 

rechtsdocumenten uit de vroegste rechtszittingen van Connecticut tot het midden van 

de 19e eeuw, krantenhuwelijks- en sterftecijfers (1755 tot 1870), inscripties op 

begraafplaatsen, nalatenschaprecords, kerkelijke archieven en meer. 

 

 



 

 
 

6.9. Florida 
6.9.1. Florida Memory Project 

https://www.floridamemory.com/ 
Breng een virtueel bezoek aan de Sunshine State-zonder zonnebrandcrème nodig - met 

historische foto's, landrecords, geconfirmeerde pensioenpapieren, kaarten, WWI-

servicekaarten en zelfs vroege automatische registraties. Terwijl je onderzoek doet, kun 

je naar streaming old-time radio luisteren. 

 

 

 

6.10.  Georgia 
6.10.1. Digital Library of Georgia 

http://dlg.galileo.usg.edu/?Welcome 
Jullie moeten het zoeken met één klik van een miljoen digitale objecten in meer dan 
200 collecties van 60 instellingen en 100 overheidsinstanties proberen. Een groeiend 
digitaal krantenarchief draagt bij aan het aanbod, waaronder koloniale testamenten, 
zuidelijke records en de online New Georgia Encyclopedia. 
 

 
 

6.10.2. Georgia Archives Virtual Vault 
vault.georgiaarchives.org/cdm 
Dit portaal naar enkele van de belangrijkste historische documenten van Georgië 
daterend van 1733 tot heden, omvat bijbelverslagen, manuscripten, foto's, kaarten, 
koloniale testamenten, zuidelijke papieren en aktenboeken. 



 

 

 

6.11. Hawaii 
6.11.1. Hawaii State Archives 

http://ags.hawaii.gov/archives/ 
Verken het verleden van de Aloha State met behulp van deze digitale collecties en 
het zoeken naar namen op de hele site (van alle collecties geïndexeerd op naam). 
Databases omvatten WWI-serviceverslagen, belastingaanslagen, indexen van 
vitale records en passagiersmanifesten. 

 

 

6.12.  Illinois 
6.12.1. Cook County Clerk of the Circuit Court 

http://www.cookcountyclerkofcourt.org/ 
Zelfs als je Midwesten-gezin niet in Chicago woonde, zijn ze daar mogelijk 
genaturaliseerd. Deze doorzoekbare verzameling van meer dan 500.000 naturalisatie-
petities die betrekking hebben op 1871 tot 1929 bevat voornamelijk 
intentieverklaringen, die mogelijk het enige openbare register van een individuele 
immigrant zijn. 

 

6.12.2. Cook County, Illinois, Vital Records 

https://www.cookcountygenealogy.com/ 
Zoek hier meer dan 8 miljoen geboorte-, sterf- en huwelijksdossiers uit de omgeving 
van Chicago; het downloaden van je vondsten kost $ 15 voor geboorte- en 
huwelijksdossiers en $ 17 voor overlijdensrecords - een stuk goedkoper dan een vlucht 
naar de Windy City. Privacybeperkingen beperken geboorteaktes tot 75 jaar of ouder, 
huwelijk tot 50 jaar of ouder en sterfgevallen tot 20 jaar of ouder. 
 



 
 

6.12.3. CyberDrive Illinois 

http://www.cyberdriveillinois.com/departments/archives/home.html 
Indexen op huwelijken vóór 1900, plus sterfgevallen en militaire records terug naar de 
oorlog van 1812, vallen op in deze verzameling databases. Zoek in de Illinois Regional 
Archives Depositories (IRAD) naar offline bronnen die u vervolgens kunt gebruiken. 

 

 

 

6.13. Indiana 
6.13.1. Indiana State Digital Archives 

http://www.indianadigitalarchives.org/ 
Civil War en Indiana National Guard Records zijn de nieuwste toevoegingen aan deze 

groeiende Hoosier-website. Het bevat nu meer dan 2,7 miljoen doorzoekbare records. 

 

 

6.14.  Iowa 
6.14.1. IowaGenWeb 

http://www.iagenweb.org/ 
Hoewel het technisch gezien deel uitmaakt van het USGenWeb-netwerk, verdient deze 
site van de staat een individuele vermelding voor zijn strakke ontwerp, goed 
georganiseerde provincie-informatie en vooral zijn speciale projecten. Deze omvatten 
een verzameling van een familiegroep, grafsteenfoto's, geschiedenisboektranscripties, 
artikelen uit oude kranten, staatstellingen en WPA-gravenregistraties. 



 

6.15.  Kentucky 
6.15.1. Kentucky Historical Society 

http://history.ky.gov/ 
Onderzoekers van Bluegrass State zullen zich naar deze site begeven voor zijn 
begraafplaatsenrecords, archief voor burgerrechten en digitale collecties van alles, van 
artefacten tot oude ansichtkaarten. Klik op de Kentuckiana Digital Library om ook meer 
dan 550.000 digitale afbeeldingen te zoeken, waaronder historische kranten, foto's, 
Sanborn-kaarten en historische uitgaven van het Daily Racing Form. 

 

 

 
 
 

 

6.16. Louisiana 
6.16.1. Afro-Louisiana hystory and genealogy 

http://www.ibiblio.org/laslave/ 
Krachtige zoekhulpmiddelen laten je deze database van 100.000 Louisiana-slaven per 

plantage doorzoeken. Het vertegenwoordigt de resultaten van 15 jaar onderzoek door 

Gwendolyn Midlo Hall, emeritus hoogleraar geschiedenis aan de Rutgers University. 

 

 

6.17. Maine 
6.17.1. Maine Memory Network 

http://www.mainememory.net/ 
Een RSS-feed houdt u op de hoogte van de nieuwste toevoegingen aan dit project van 

de Maine Historical Society, die toegang biedt tot duizenden historische items die 

toebehoren aan meer dan 200 organisaties in de staat. 



 

 

 

6.18. Maryland 
6.18.1. Archives of Maryland Online 

http://aomol.msa.maryland.gov/html/index.html 
Deze deep state-site bevat 471.000 historische documenten en bevat stadsgidsen, 
probate en landrecords, gedigitaliseerde krantenpagina's (verscholen onder Early State 
Records), records van de Revolutionary War-service en militaire records van zowel Blue 
als Gray uit de Burgeroorlog. 

 

 

6.19. Massachusett 
6.19.1. Massachusetts Archives 

http://www.sec.state.ma.us/arc/arcgen/genidx.htm 
Zelfs als je geen familie in Massachusetts hebt, kun je voorouders vinden die hier in de 
doorzoekbare index zijn geland op aankomsten van Boston-passagiers (1848-1891). 
Indexen voor geboorten, huwelijken en sterfgevallen (1841-1910) en de catalogus voor 
de archieven completeren de attracties. 

 

 

 

6.20. Michigan 
6.20.1. Seeking Michigan 

http://seekingmichigan.org/ 
Naturalisatierecords zijn nu aan de gang op deze site die nu al de thuisbasis van 
overlijdensregisters, krantenindexkaarten, staatstellingen, historische afbeeldingen en 
meer is. 



 

 

6.21. Minnesota 
6.21.1. Minnesota Historical Society 

http://www.mnhs.org/genealogy/ 
Bijzonder handig is hier de People Records Search, een alles-in-een-manier-combinatie 
van vitale gegevens, staatstellingen en militaire records. En vergeet niet de 
gedigitaliseerde kranten, kaarten, plaatsnaamzoeker en andere hulpmiddelen die Paul 
Bunyan trots zouden maken. 

 

 

6.1. Midwest 
6.1.1. Midwest Genealogy Center 

http://www.mymcpl.org/genealogy 
 

Deze website van de Mid-Continent Public Library in Independence, Mo., is onlangs 
opnieuw ontworpen en opnieuw gelanceerd. Mis de index van 1,5 miljoen 
pensioenregisters van de US Railroad Retirement Board, gedigitaliseerde boeken en 
handleidingen niet. 

 

 
 
 

6.2. Missouri 
6.2.1. Missouri Digital Heritage 

http://www.sos.mo.gov/mdh/ 
Toon mij inderdaad: een enkele klik doorzoekt meer dan 9 miljoen records uit de 
staatsarchieven, de staatsbibliotheek en andere instellingen in heel Missouri. Of u kunt 
individuele collecties verkennen, waaronder militaire records, naturalisaties en vitale 
records. 

 



 

 
 

6.3. Nevada 
6.3.1. Nevada Census Database 

http://nsla.nv.gov/Library/StateDataCenter/Nevada_Statistics_and_Cen
suses/ 
U hoeft niet te betalen om volkstellingonderzoek te doen als uw verwanten in de Silver 

State wonen: Alle 310.000 van de federale volkstellingen van Nevada (1860, 1870 1880, 

1900, 1910 en 1920) die hier online zijn geplaatst, zijn doorzoekbaar. 

 

 

 

6.4. New York 
6.4.1. New York Public Library Digital Collections 

http://digitalcollections.nypl.org/ 
Degenen met de voorouders van Big Apple hebben geluk, want de Map Warper-tool van 
deze site is slechts een van de high-tech hoogtepunten van dit online huis voor meer dan 
742.000 gedigitaliseerde afdrukken, foto's, kaarten, manuscripten en video's. 

 

 

6.4.2. New York Public Library Map Warper 
http://maps.nypl.org/warper 
Nieuw op deze site die al rijk is aan e-books, afbeeldingen en oude kaarten is de Map 
Warper, waarmee je een van de meer dan 15.000 gedigitaliseerde historische kaarten 
op moderne kaarten kunt leggen en deze digitaal kunt corrigeren. Registreer om uw 
eigen "controlepunten" toe te voegen zodat deze overeenkomen met een oude kaart en 
de bijbehorende moderne kaart. 

 



 

6.4.3.  New York State Archives 
http://www.archives.nysed.gov/a/research/res_topics_genealogy.shtml 
Van oude "lantaarnplaten" tot een database van meer dan 360.000 New Yorkse soldaten 
in de Burgeroorlog, deze site helpt je het verleden van het Empire State te ontdekken. 
Bijzonder handig is de stapsgewijze Probate Record Pathfinder. 

 

 
 

6.5. North Carolina 
6.5.1. DigitalNC 

http://www.digitalnc.org 
Zoek boeken, foto's, kaarten, familiegeschiedenissen, staatsdocumenten, kranten en 

meer van instellingen in Noord-Carolina, of blader per provincie. 

 

 
 
 

6.5.2. North Carolina State Archives 
http://www.ncdcr.gov/archives/Home.aspx 
Een nieuwe North Carolina Civil War Soldiers Timeline maakt gebruik van brieven van 
individuele soldaten geplot op een Google Map en gekoppeld aan een tijdlijn zodat je 
het pad van een soldaat zowel geografisch als door de tijd kunt volgen. De link Digital 
Collections onthult gedigitaliseerde kranten, familiebijbels, huwelijks- en sterfte-
aankondigingen en historische kaarten. 

 

 



6.5.3.  Documenting the AmericanSouth 

http://docsouth.unc.edu/ 
Hoewel niet uitsluitend gericht op de Afrikaans-Amerikaanse ervaring, omvatten deze 
collecties van de University of North Carolina in Chapel Hill 'The Church in the Southern 
Black Community' en 'North American Slave Narratives'. 

 

 

 
 

6.6. Ohio 
6.6.1. Ohio Memory 

http://www.ohiomemory.org/ 
Dit online huis voor alle dingen Ohio geschiedenis toegevoegd 50.000 afbeeldingen in 

het proces. Met een krachtige zoekfunctie doorzoekt u de hele verzameling - inclusief 

Graves-registratiekaarten, mondelinge geschiedenissen, akten en militaire records - 

met slechts één klik. 

 

6.6.2.  Ohio Historical Society 
https://www.ohiohistory.org/learn/archives-library 
Gebruik het vervolgkeuzemenu Snellinks in de rechterbovenhoek om naar de goede 

dingen op deze resource-rijke site te gaan, inclusief War of 1812 roosters, een index 

voor overlijdensakten (1913-1944) en een index voor records van Ohio's jongens en 

meisjes Industriële scholen (1858-1944). 

 

6.7.  Oklahoma 
6.7.1. Oklahoma Historical Society 

http://www.okhistory.org/ 
Een nieuwe 1889 Oklahoma County Land Database en Map en de 1933 Unemployment 
Relief Census voegen toe aan wat al een super Sooner-site was. Ontdek samen met 



middelen voor de voorouders van de Amerikaanse Indianen de territoriale volkstelling 
1890, 1901 deelnemers aan de Landloterij (gedeeltelijk), een overlijdenslijst en de 
geschiedenis en cultuur van de Encyclopedia of Oklahoma. 

 

 

 

 

 

 

6.8. Orgegon 
6.8.1. Oregon State Archives 

http://arcweb.sos.state.or.us/banners/genealogy.htm 
Vind pioniersvoorouders in de Early Oregonians Database van bewoners vóór de 
onafhankelijkheid tot 1860. Later wachten Oregonianen op de Oregon Historical 
Records Index, te doorzoeken op achternaam, en de records geïndexeerd in de 
Historical County Records Guide. 

 

 

6.8.2.  Oregon-California Trails Association 
http://www.octa-trails.org/ 
Volg de reis van uw voorouders langs de trajecten van Oregon en Californië, leer over 
de historische paden en ontdek de mogelijkheden om dit migratieserfgoed te delen en 
te behouden. Met de uitrol van Paper Trail kunt u de geschriften van de pioniers 
doorzoeken. 

 

 

 
 



 
 

6.9. Rocky Mountains 
6.9.1. Mountain Men and the Fur Trade 

http://www.mtmen.org/ 
Heb je een voorouder die in de eerste helft van de 19e eeuw in de Rockies werkte? 
Verken dit virtuele museum, digitale bibliotheek en galerij met gedigitaliseerde 
boeken, brieven, dagboeken en ander historisch materiaal over 'bergmannen'. 

  

 

 

6.10. South Carolina 
6.10.1. South Carolina Department of Archives and History 

http://archives.sc.gov/ 
Weggestopt onder de link Online Onderzoek zijn indexen en afbeeldingen inclusief de 
records van de Geconfedereerde veteranen, testamenten en rechterlijke macht. 

 

 

 
 

 

6.11. Texas 
6.11.1. Texas State Historical Association 

http://www.tshaonline.org 
Vind de voorouders van je Lone Star in het Handbook of Texas Online, bekijk 57.000 
online pagina's van de Southwestern Historical Quarterly of raadpleeg de eclectische 
Texas Almanac. Daar vind je een doorzoekbare database van steden in Texas, 
waaronder die waar nu alleen spoken zijn. 

 

 



 

6.11.2. Portal of Texas History 
http://texashistory.unt.edu/ 
Een andere site die wereldwijd naar bronnen van bronnen in de staat zoekt, deze 
gateway van de Universiteit van Noord-Texas bevat kaarten, jaarboeken en een 
groeiende verzameling kranten van Lone Star State. 

 

 

 
 

6.12. Utah 
6.12.1. Utah Death Certificate Index 

http://archives.utah.gov/research/indexes/20842.htm 
Als je eenmaal een overleden voorouder van Utah hebt gevonden in deze doorzoekbare 
database van meer dan 250.000 overlijdensakten, van 1904 tot 1958, zal een simpele 
klik je naar een afbeelding van het origineel brengen. 

 

 

6.12.2. Utah Digital Newspapers 
http://digitalnewspapers.org/ 
Het eerste landelijke digitaliseringsprogramma voor de hele wereld om 1 miljoen 

pagina's inhoud te geven, deze site heeft papieren van 1850 tot 2010. Het is druk bezig 

titels toe te voegen zoals de Pleasant Grove Review, Davis County Clipper en Brigham 

City Bugler, samen met meer papieren over Salt Lake City. 

 

 

6.12.3.  Utah Division of State History 
https://heritage.utah.gov/history/cemeteries 
Deze Utah State History-site is gratis beschikbaar voor het publiek en stelt gebruikers 
in staat om bijna 600.000 begraafplaatsen te doorzoeken. 

 



 

6.12.4.  Utah State Archives 
http://archives.utah.gov/research/ 
Deze doorzoekbare database van meer dan 250.000 Utah-overlijdensakten (1904-
1961) is gekoppeld aan afbeeldingen van de originele records. Je kunt ook zoeken naar 
geboorteaktes (1905-1913) en vervolgens doorklikken naar de site van Utah State 
History om bijna 600.000 begraafplaatsen te zoeken. 

 

 

 
 

6.13. Virginia 
6.13.1. Virginia Memory 

http://www.virginiamemory.com/collections/ 
Niet alleen voor het onderzoek naar Virginia, deze site van de Bibliotheek in Virginia is 
ook sterk op alles wat Verbonden is. Nieuwe projecten zetten WWI-records en slavernij 
onder de aandacht in het Gemenebest. 

 

 

6.13.2.  Unknown No longer 
http://unknownnolonger.vahistorical.org/ 
Met deze database van de Virginia Historical Society kunt u zoeken naar of zoeken naar 
slaven die in Virginia woonden. U kunt zelfs op een kaartlocatie klikken om documenten 
te bekijken, zoals verkooprecords, die betrekking hebben op slaven die daar worden 
gehouden. 

 



 

 

6.14. Washington DC 
http://www.secstate.wa.gov/history/newspapers.aspx 
Geavanceerde zoekopties maken het gemakkelijker om uw voorouders in deze 
verzameling te vinden, de vruchten van een project om oude kranten te digitaliseren 
die voorheen alleen toegankelijk waren op 40.000-plus microfilmhaspels. 

 

 

 
 

6.15. Western States 
6.15.1. Western States Historical Marriage Records Index 

http://abish.byui.edu/specialcollections/westernstates/search.cfm 
Niet alleen voor het vinden van de voorouders van Idaho, deze westerse 

huwelijksindex doorzoekt meer dan 913.000 huwelijksvermeldingen uit 12 westerse 

staten. 

 

6.16. Wiscosin 
6.16.1. Wiscosin Historical Society 

http://www.wisconsinhistory.org/ 
Er is niets kleins aan dit compendium van meer dan 3 miljoen records, waaronder vitale 
recordindexen, krantenknipsels, foto's en oude eigendomsrecords. 

 



 

 

 


