5 november 2020 zoeken op internet.
Dit is een greep uit de vele websites welke gebruikt kunnen worden bij genealogisch onderzoek.
1.

Het Nationaal archief
https://www.nationaalarchief.nl/
Dit is een site waar je kunt zoeken in de collecties van het Nationaal archief. Door gebruik te
maken van het zoekveld wordt er gezocht in alle collecties. Als voorbeeld zocht ik met de naam
van mijn vader en vond onder indexen een index gedecoreerden van de Kanselarij der
Nederlandse orden het bewijs dat hij gedecoreerd was in de orde van Oranje-Nassau in brons.
Ik heb het gedownload en geplaatst in Aldfaer bij mijn vader.

2.

Nederlands Militair Erfgoed
https://nlme.nl/
Hier kan men zoeken binnen negen zoekgebieden inclusief Delpher.
Als voorbeeld zocht ik op van Horne en kreeg 22 hits onder legerplaatsen met foto’s van de KMS
in Weert. U kunt ook zoeken met de zoekterm tussen aanhalingstekens “ ” waarop gezocht wordt
naar alleen wat er exact staat tussen de aanhalingstekens.

3.

Online familieberichten
https://www.online-familieberichten.nl/zoeken.asp
Bij het zoeken op deze site krijg je voornamelijk overlijdensadvertenties als resultaat deze kunnen
dan ook gedownload worden maar alleen wanneer je je hebt geregistreerd. Deze site werkt nauw
samen met online-begraafplaatsen.nl

4.

Hisgis
https://hisgis.nl/
Deze site bevat de kadastrale kaarten uit 1832 met gegevens van eigenaren van gebouwen en
landgoederen. Klik op de gewenste provincie bv Groningen, kies daarna kaartapplicatie en dan
verschijnt de kaart van Groningen en heb je de mogelijkheid om in te zoemen met het scrolwiel,
wel handig om te weten in welk deel je moet zijn. Wanneer je klikt op de kaart verschijnen de
gegevens in het rechter deel van het scherm van de eigenaar en dan de gegevens van het perceel.
Ik ben naar het plaatsje Spijk gegaan welke ik ongeveer wist te liggen. Links boven heb je de
mogelijkheid om te zoeken en dan kies je bijvoorbeeld Kadaster 1832 percelen Groningen en
kun je een naam invullen en de plaats dus Spijk in mijn geval kies ik Ham en dan verschijnen een
aantal eigenaren met de naam Ham welke allen familie van mij zijn. Door verder in te zoomen en
een persoon aan te klikken op de twee oogjes links verschijnt op de kaart het betreffende object
rood omlijnd. Leuk om delen van de kaart te plaatsen bij de persoon in je Aldfaer gegevens.

5.

Karin Meijer
http://karinmeijer.eu/
Dit is een site genoemd Genealogie Linken Pagina en de benaming zegt het al en wanneer je op
een link klikt verschijnt er een flinke hoeveelheid mogelijkheden om te zoeken binnen provincies
of landen, tijdschriften, beeldbanken, emigratie en reizigers enz.
Zelf uitproberen.

6.

Mensenlinq
https://mensenlinq.nl/
Dit is een mogelijkheid om overlijdens advertenties te zoeken voornamelijk uit de periode 2002
t/m heden. Kies overlijdensberichten boven in het scherm of bij zoek overlijdensbericht en dan
uitgebreid zoeken, het resultaat is het zelfde. Vul dan een naam in en voornaam en eventuele
andere gegevens en kies dan in welke periode gezocht moet worden dan druk op zoeken en de
advertenties verschijnen klik op de advertentie en de officiële advertentie verschijnt maar alleen

wanneer er een advertentie is geplaatst in een krant of internet. Het is ook mogelijk om de
afbeelding te downloaden, klik op de afbeelding en hij wordt vergroot ga er op staan met de muis
kies de linker muisknop en kies afbeelding opslaan als en plaats hem op de juiste plaats bij u op de
computer en kan daarna ook weer gelinkt worden aan de persoon in uw gegevens.
7.

Piet’s Scheeps index
https://www.scheepsindex.nl/
Hier heeft u de mogelijkheid om te zoeken naar schepen en hun kapiteins en in welke periodes.
Voorbeeld: kies naar personen, vul daarna in een persoon bv Baak en klik op oké en daarna
verschijnen er drie personen door op één te klikken verschijnen de gegevens zoals schip , periode,
reder of boekhouder en thuishaven.

8.

Stamboomzoeker
https://www.stamboomzoeker.nl/
Hier kun je zoeken naar personen welke voorkomen in andere stambommen het resultaat wordt
getoond en is afkomstig uit verschillende websites zoals: graftombe.nl, genealogieonline.nl
Is voornamelijk te gebruiken wanneer je zelf een vastloper hebt om te kijken of er anderen zijn die
wel verder komen maar houd er rekening mee dat de gegevens niet altijd juist zullen zijn.

9.

Weekdag
https://www.weekdag.com/
Dit is een handige site voor als je een overlijdens bericht hebt waarin vermeld wordt dat de
begrafenis is op vrijdag zonder dat er een datum wordt genoemd, door de overlijdensdatum in te
vullen op deze site bv 30-12-2001 kun je afleiden welde dag donderdag is in dit geval dus
03-01-2002.

10.

Oorlogsgraven stichting
https://oorlogsgravenstichting.nl/zoeken
Door in het zoekvak een naam in te vullen zullen de gegevens verschijnen, als voorbeeld vul ik in
Ham en klik op zoeken, dan verschijnt er een rij met personen en ik klik aan Harm Ham en zijn
gegevens verschijnen eventueel met een foto welke ook te downloaden is met de al eerdere
genoemde methode bij Mensenlinq. Ook worden de volgende zaken vermeld: In memoriam,
Struikelsteen en krantenknipsel.

Dit zijn dus een aantal voorbeelden uit de grote hoeveelheid van sites welke geraadpleegd kunnen worden
bij ons onderzoek.
Ik hoop dat u er wat aan hebt bij vragen kunt u me bereiken op het volgende mailadres
jham0751@gmail.com
Ook bij andere genealogische vragen wil ik wel een poging wagen om u van dienst te zijn.
Met vriendelijke groet
Jan Ham

