Beschikbaarheid gemicroficheerde bronnen
(digitaal/niet digitaal)
Doop-, trouw- en begraafregisters, burgerlijke stand en bevolkingsregister
Deze bronnen zijn raadpleegbaar bij gemeentelijke, regionale, provinciale en kerkelijke
archieven.*
AlleDrenten.nl
AlleFriezen.nl
AlleGroningers.nl
AlleLimburgers.nl
Archieven.nl
Bibliothèque Wallone (Waalse fiches)
Brabants Historisch Informatie Centrum
FamilySearch.org
Gelders Archief
Het Flevolands Archief
Het Utrechts Archief
Historisch Centrum Overijssel
Nationaal Archief
Noord-Hollands Archief
Regionaal Historisch Centrum Limburg
WieWasWie.nl
ZeeuwenGezocht.nl
Zoekakten.nl (toegang op FamilySearch.org)
Overige bronnen
Deze bronnen zijn raadpleegbaar bij gemeentelijke, regionale en provinciale archieven.*
AlleDrenten.nl
AlleFriezen.nl
AlleGroningers.nl
Archieven.nl
Brabants Historisch Informatie Centrum
Delpher (kranten)
Digitale Bronbewerkingen Nederland en België
Gelders Archief
Het Flevolands Archief
Het Utrechts Archief
Historisch Centrum Overijssel
HoGenDa (Noord- en Zuid-Holland)
Nationaal Archief
Noord-Hollands Archief
Passagierslijsten Holland-Amerika Lijn
WieWasWie.nl
ZeeuwenGezocht.nl

Antillen, Indonesië en Suriname
Deze bronnen zijn raadpleegbaar via de website van het Nationaal Archief in Den Haag, (de
websites van) de archieven in de betreffende landen en enkele andere websites.
Arsip Nasional
Delpher (kranten)
FamilySearch.org (Antillen)
FamilySearch.org (Indonesië)
FamilySearch (Suriname)
Nationaal Archief Den Haag (scans van Surinaamse bronnen)
Nationaal Archief Suriname (Paramaribo)
Nationaal Archief Curaçao (Willemstad)
Roosje Roos
De microfiches van de collectie Bloys van Treslong prins zijn vanaf 10 juli raadpleegbaar in
het familiecentrum van de Mormonen in Heerenveen: ingang Kerkstraat, hoek Geerts
Willigenplein 3 (boven de fietsenwinkel). Voor het maken van een afspraak kun je tijdens
kantooruren bellen met 06-19403852, of een e-mail sturen naar nl_leeuwarden@ldsmail.net
Militairen
Deze bronnen zijn raadpleegbaar (via de website van) het Nationaal Archief in Den Haag en
via enkele andere websites.
FamilySearch.org
Nationaal Archief Den Haag
WieWasWie.nl
Zoekakten.nl (toegang op FamilySearch.org)

* In dit overzicht zijn alleen links opgenomen naar de websites van de grote provinciale
archiefinstellingen en andere handige zoeksites. De websites van regionale en gemeentelijke
archieven kunnen eenvoudig via Google worden achterhaald. Gebruik daarbij zoektermen als
‘gemeentearchief’, ‘historisch centrum’, ‘regionaal archief’ en ‘stadsarchief’ in combinatie met
de naam van een plaats (of raadpleeg de deelnemerslijst op WieWasWie.nl).
Tip: Bezoek de websites van de verschillende archiefinstellingen regelmatig, en abonneer je
bijvoorbeeld op hun nieuwsbrief. Dan blijf je goed op de hoogte van nieuwe online
beschikbaar gekomen bronnen.

