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Voorwoord
Deze nieuwsbrief van de genealogiegroep Zevenbergen verschijnt ter gelegenheid van de
Poteravond van de Heemkundekring Willem van Strijen. Het is de gewoonte dat na deze
traditionele Brabantse maaltijd oude beelden van Zevenbergen worden getoond of iets
wordt verteld over het werk van de Heemkundekring.
Deze keer (2016) heeft de Heemkundekring informatie over de Genealogiegroep gegeven
en heel summier iets verteld over het maken van stambomen. Het internet is daarbij
tegenwoordig onontbeerlijk en er zijn daarom nog al wat internetsites genoemd, die je
natuurlijk niet allemaal kunt onthouden. Daarom hebben we deze extra nieuwsbrief
samengesteld met de internetadressen uit het verhaal van de Poteravond en nog veel
meer, zodat u het thuis allemaal ook eens kunt proberen.
Als u ons een Email stuurt dan krijgt u per omgaande deze nieuwsbrief digitaal, zodat u
alleen maar op de links hoeft te klikken om de internetsites te bezoeken en eens te
proberen iets van de geschiedenis van uw familie boven water te halen.
Stambomen maken is net puzzelen, alleen veel uitdagender dan sudoku’s en
kruiswoordpuzzels en u leert er de geschiedenis van uw familie mee kennen.
Nog een advies. Bekijk eerst goed welke gratis mogelijkheden er zijn voor u overgaat tot
het afsluiten van abonnementen die geld kosten of de aanschaf van software. Kom eens
langs op een van onze bijeenkomsten om met andere gebruikers te praten.
Heemkundekring Willem van Strijen
Ebo Roek en Wim Lock
Email: info@heemkundezevenbergen.nl

of

genealogiezevenbergen@hotmail.com
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Algemene informatie over stambomen
Een overzicht van genealogiesites:
http://genealogie.startpagina.nl/
Een site met heel veel informatie over genealogie (Nederland en België). Het doel is het
bieden van ondersteuning bij genealogisch onderzoek in de brede zin van het woord.
http://www.geneaknowhow.net
De Hobby Computer Club, tegenwoordig gewoon HCC geheten, is een computerclub met
een afdeling genealogie. Hier vind men veel informatie over genealogie en verschillende
links.
http://genealogie.hcc.nl/
De Nederlandse Genealogische Vereniging probeert verschaft informatie aan iedereen die
iets doet op het gebied van stambomen. Zij hebben ook eigen software.
http://www.ngv.nl/
Voor de afdeling Westelijk Noord-Brabant van de NGV:
http://www.ngv.nl/wwwWNB/index.php?site=WNB&frams=n
Genealogyintime magazine. Algemene site over genealogie in het Engels. Een
internationale nieuwsbrief over genealogie waar je een gratis abonnement op kunt
nemen.
http://www.genealogyintime.com/
Lijst met de top-100 van de genealogiesites wereldwijd (onderdeel van de site
hierboven):
http://www.genealogyintime.com/articles/top-100-genealogy-websites-of-2015page02.html
Deze site geeft informatie over hoe je het bouwen van een stamboom aanpakt en tevens
is er veel inhoudelijke informatie te vinden over families, etc.
http://www.voorouders.net

Informatie zoeken over voorouders
Heel veel informatie is opgeslagen in het Nationaal Archief, maar niet alles is on-line in te
zien. In het algemeen geeft de site wel aan hoe je aan informatie kunt komen die niet
direct beschikbaar is. Overigens vooral op Zuid-Holland gericht.
http://www.gahetna.nl/
De gedigitaliseerde archieven van Bergen op Zoom, Roosendaal en de omliggende
gemeenten en dus ook Moerdijk en Zevenbergen zijn te vinden in het West-Brabants
Archief. Hier vind je bevolkingsregisters, burgerlijke stand gegevens, foto’s, notariële
aktes, etc.
http://westbrabantsarchief.nl/
Brabants Historisch Informatie Centrum. Personen, stambomen, foto’s, verhalen, etc
over Brabant. Ook leuk als je niet met een stamboom bezig bent.
https://www.bhic.nl/het-geheugen-van-brabant
Gewoon zoeken naar voorouders. Voor meer functies en dieper zoeken moet een account
worden aangemaakt.
http://nl.geneanet.org/
De Mormonenkerk vormt een belangrijke bron voor stamboomonderzoek. De Mormonen
hebben hun scans namelijk beschikbaar gesteld op hun website. Het vinden van de juiste
documenten op deze genealogische website is echter een hele klus. Dat komt doordat er
complete digitale boekwerken doorgebladerd moeten worden om de akten van een
voorouder te kunnen vinden. Gegevens uit de hele wereld zijn beschikbaar.
https://familysearch.org/search
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Een andere wegwijzer in de wondere wereld van “Familysearch”
http://www.genver.nl/zl/dtb5010.htm
Centrum voor familiegeschiedenis, het CBG. Hiermee kun je zoeken in familieadvertenties, andere stambomen, familiewapens, etc. Het is een verzamelsite voor
andere internetsites, waarvan er een aantal ook worden genoemd in deze nieuwsbrief.
http://cbg.nl/
Er zijn ook sites die toegang geven tot alleen de Nederlandse gegevens van de
mormonen (Familysearch).
www.zoekakten.nl
WieWasWie bevat historische documenten over 110 miljoen personen in het verleden,
zoals geboorteaktes, bevolkingsregisters en doop-, trouw en begraafboeken en veel meer.
De belangrijkste gegevens uit de originele bronnen staan op WieWasWie, vaak is er ook
een scan van de gehele bron te bekijken!
www.WieWasWie.nl
De site www.watwaswaar.nl is per 1-1-2016 gestopt. Het is echter nog wel de moeite
even te kijken omdat op de “home”-pagina staat aangegeven waar de antwoorden op de
vraag “Wat was waar? “te vinden zijn, zoals:
 Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl.
De Nederlandse Familienamenbank geeft informatie over de familienamen in Nederland.
Er zijn ongeveer 320.000 namen opgenomen: de 300.000 namen van de 16 miljoen
Nederlanders van nu aangevuld met namen die niet meer voorkomen.
http://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/
Stambomen van andere families doorzoeken om te kijken of de mensen die je zelf zoekt
erin voorkomen
https://www.genealogieonline.nl
Zoeken naar personen en hun verwanten
http://www.stamboom.nl
Zoeken naar personen en hun families
https://www.openarch.nl/
Stamboomzoeker. De naam dekt de lading
http://www.stamboomzoeker.nl/
Bevolkingsreconstructie van Noord-Brabant.
https://www.brabantse-genealogie.nl/genealogie/index.php
Lijst met links naar de archieven van alle plaatsen in Brabant
https://www.brabantse-genealogie.nl/genealogie/archivesnl_nb.php
Genealogie voor Oost-Nederland
http://www.pondes.nl/

Software voor het opslaan van stamboomgegevens
Overzicht van software pakketten voor het maken van stambomen. U vindt er of ze
gratis zijn of niet, in welke talen ze beschikbaar zijn en waar u ze op het internet kunt
vinden.
http://genealogie.hcc.nl/sites/default/files/programmas/programmamatrix2013.pdf
Er zijn heel veel verschillende softwarepakketten voor het opslaan en
weergeven van stambomen. Hieronder zijn alleen de pakketten aangegeven die
nu al door leden van de genealogiegroep worden gebruikt.
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Software voor het bouwen van stambomen met de mogelijkheid om koppelingen te
maken met de stambomen van anderen. Tot 250 personen gratis, maar voor meer
functies moet worden betaald, tot maximaal € 13,95 per maand voor een onbeperkt
grote stamboom.
www.myheritage.com
Gratis Nederlandse stamboom software die kan worden gedownload en waarvoor geen
verbinding met het internet nodig is (na het downloaden natuurlijk).
http://aldfaer.net/sitemap/index.php
Brother’s Keeper. Eeen programma om stambomen te bouwen. Kosten zijn ongeveer €
40,- eenmalig.
http://www.bkwin.org/

Bijzondere sites
Sommige oudere teksten en doopboeken zijn in het Latijn. Soms is het handig om daarbij
wat hulp te krijgen:
http://www.geneaknowhow.net/faq/onderzoek/paleo-latijn.htm
Voor latijn dat specifiek wordt gebruikt in parochieregisters
www.bskempen.be/info_files_nl/parochieregisters.htm
Voor de mensen die zich ook op Duitsland richten
Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland - WGOD
Immigratie in de Verenigde Staten. 51 miljoen personen die via Ellis Island in de VS zijn
aangekomen, waaronder natuurlijk veel Nederlanders. Er moet een account worden
aangemaakt om meer informatie dan alleen de naam te zien te krijgen.
http://libertyellisfoundation.org/passenger
Een site waar je kunt opzoeken waar iemand begraven ligt en ook nog waar op die
begraafplaats. Je kunt plattegronden van begraafplaatsen opvragen en ook andere info,
per gemeente en per begraafplaats.
http://www.online-begraafplaatsen.nl/
Een site met als doel het beschikbaar stellen van informatie over familieberichten die o.a.
in de landelijke kranten en regionale bladen gestaan hebben. Hier kunt u een keuze
maken uit ruim 1,1 miljoen geboorte-, huwelijks- en overlijdensadvertenties, bidprentjes,
rouwbrieven, enz.
http://www.online-familieberichten.nl/
Zoeken in kranten en tijdschriften. Hier krijg je toegang tot ruim 60 miljoen pagina's uit
Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften, ook van heel lang geleden, tot en met de
17de eeuw.
www.delpher.nl
Brabant kent een lange en rijke geschiedenis, vol verhalen die zijn vastgelegd in films,
foto's, boeken, prenten, kaarten en schilderijen. Thuis in Brabant biedt je de
mogelijkheid deze schatten te ontdekken. Maak een uitje in het verleden en raak thuis in
Brabant! In de loop van volgend jaar ook steeds meer foto’s van Zevenbergen op deze
site.
www.thuisinbrabant.nl
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