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Inleiding 

Een advocaat uit Antwerpen beheert al vijftig jaar het huis van de Poolse jood Szulim G. Geen 
erfgenaam kwam ooit de nalatenschap opeisen. De ontvanger van het Bestuur van Registratie en 
Domeinen (kantoor Antwerpen) heeft onlangs de procedure op gang gebracht voor voorlopige 
inbezitstelling van het pand. 
Zowel de beheerder als het Bestuur van Registratie en Domeinen gaan uit van de veronderstelling 
dat Szulim G. geen erfgenamen meer heeft, of, indien toch, dat deze erfgenamen zélf hun recht 
moeten komen opeisen. 

Gezien de wel heel uitzonderlijke toestand gecreëerd door de judeocide en de onvolkomenheden 
van de naoorlogse afwikkeling ervan, gaat de Studiecommissie Joodse Goederen ervan uit dat voor 
bepaalde erfenissen nog erfgenamen bestaan. Met het oog op hun opsporing heeft ze een 
handleiding samengesteld die toestaat joodse familiebanden te reconstrueren. 

In de hierna volgende gids wordt een zo volledig mogelijk overzicht gegeven van private organisaties, 
officiële instellingen, commissies en websites wereldwijd die het mogelijk maken joodse 
nabestaanden van Holocaustslachtoffers op te sporen. 

Gebruikers van deze handleiding dienen er wel rekening mee te houden dat niet alle hier vermelde 
bronnen zonder meer toegankelijk zijn. De gids is opgesteld vanuit de specifieke situatie van de 
Studiecommissie Joodse Goederen, die toegang heeft tot meerdere bronnen die onder de wettelijke 
bescherming van de private levenssfeer vallen. Private personen, wetenschappelijke onderzoekers of 
ngo’s, zoals bijvoorbeeld de WJRO of de Joodse Sociale Dienst, kunnen hierbij bijgevolg beperkingen 
ondervinden. 

  
  
  
  

Verenigde Staten 

I. Officiële Instanties 

A. Holocaust and War Victims Tracing and Information Center 
(American Red Cross) 

Helpt Amerikaanse burgers aan informatie over vermiste familieleden via de International Tracing 
Service in Arolsen, Duitsland (zie verder). 
Doet gratis onderzoek voor familieleden, gescheiden door oorlog of natuurrampen. 



American Red Cross 
4700 Mount Hope Drive 
Baltimore, MD 21215-3231 
Tel. 001-410-764.53.11 
Fax. 001-410-764.76.64 

B. Immigration and Naturalization Office 
Info over immigratie en naturalisatiebestanden (van 1906 tot vandaag) 
Per gezochte persoon moet een formulier aangevraagd worden. 

Immigration and Naturalization Service 
U.S. Department of Justice 
Washington D.C. 20536 
Tel. 001-202-514.26.07 

C. National Archives Washington 
Nationale Bevolkingsoverzichten (National Population Schedules) - van 1790 tot 1990, met 
uitzondering van 1890. Vanaf 1930 zijn veel gegevens beschikbaar (per decennium); zoals adres, 
naam, familiehoofd, woonst, radio, sex, ras, leeftijd, geboorteplaats en ouders, burgerlijke stand, 
school, beroep, jaar van immigratie,… 

Opmerkingen: 
De Textual Reference Branch bij de National Archives Headquarters aanvaardt enkel 
fotocopiebestellingen per post, met een exact pagina-aantal. 
Er wordt niét aan onderzoek gedaan. 
De volkstellingen worden pas na 72 jaar openbaar gemaakt. Informatie over de jaren dertig komt dus 
pas vrij in 2002. 
Het volkstellingsbureau kan wel details vrijgeven van recente gegevens, in de vorm van officiële 
transcripties, maar enkel aan de personen zelf, hun erfgenamen of wettelijke vertegenwoordigers. 
Voordelen: 
1/ Het is federaal; 
2/ Niet enkel gegevens over migranten, maar ook over hun nabestaanden. 

National Archives Headquarters 
7th Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, DC 20408 
Tel. 001-202-501.5400 
http://www.nara.gov 

D. Presidential Advisory Commission on Holocaust Assets in the United States 
Is op zoek naar joodse goederen die in het bezit zijn gekomen van de Amerikaanse regering. 

PACHAUS 
901 15th Street, NW - Suite 350 
Washington, DC 20005 
Tel. 001-202-371.64.00 
Fax. 001-202-371.56.78 
http://www.pcha.gov 



E. Social Security Administration 
Wat betreft voorouders die worden teruggevonden in de Social Security Death Index (ook gekend als 
de Death Master File) kan er een kopie worden aangevraagd van het originele Social Security 
aanvraagformulier. Dit formulier kan relevante, aanvullende informatie bevatten. De Social Security 
Administration maakt kopies van het originele formulier (SS-5) beschikbaar voor derden die 
informatie aanvragen over een overleden persoon. 

Het aanvraagformulier SS-5 bevat de volgende informatie: naam, adres, geboorteplaats- en datum, 
vadersnaam, moedersnaam, sex en ras, werkgever, handtekening. 

Een standaardbrief, gericht aan de Social Security Administration is beschikbaar - bij de 
zoekresultaten van de Social Security Death Index - onder Ancestry.com (zie verder). Deze brief mag 
uitgeprint worden en opgestuurd naar de Social Security Administration om een kopie van het SS-5-
formulier aan te vragen. De Social Security Administration vraag $7 voor elke aparte kopie. Om deze 
informatie aan te vragen, heb je wel de naam en het Social Security-nummer nodig van de gezochte 
persoon (en liefst ook de naam van de ouders). Als dat niet beschikbaar is, kan een record search 
aangevraagd worden bij de Social Security Administration. Kost: $16,50. Er is wel een bewijs van 
overlijden nodig, aangezien de gegevens van levende personen niet worden vrijgegeven. 

Freedom of Information Officer 
4-H-8 Annex Building 
6401 Security Boulevard 
Baltimore, Maryland 21235 

F. U.S. Department of Health and Human Services 
Een officieel certificaat van vrijwel elke geboorte, overlijden, huwelijk en scheiding (vital records) in 
de Verenigde Staten moet te vinden zijn in de plaats waar de gebeurtenis plaatsvond. De gegevens 
worden ofwel bewaard in een State Vital Statistics Office of in een staat, provincie of lokaal bureau. 

De meest recente informatie hierover is te vinden in het Where to Write for vital Records-jaarboek 
van het U.S. Department of Health and Human Services. 

U.S. Department of Health and Human Services 
330 Independence Ave SW 
Washington DC 
Tel. 001-202-619.02.57 
us-vit-1@jewishgen.org 
us-vit-2@jewishgen.org 
http://www.cdc.gov/nchs/howto/w2w/w2welcom.htm 

II. Private Instanties 

A. American Gathering of Jewish Holocaust Survivors 

Houdt een uitgebreide databank bij van Holocaust-overlevenden, hun echtgenoten en leden van de 
tweede generatie. 

American Gathering of Jewish Holocaust Survivors 
122 West 30th St., Room 201 
New York, NY 10001 
Tel. 001-212-239.42.30 
Fax. 001-212-279.29.26 



B. American Jewish Historical Society 
Leidende instelling betreffende het behoud van origineel materiaal over het joods-Amerikaanse 
leven en cultuur. Bevat onder meer collecties van het Baron de Hirsch Fonds en het Galveston 
Immigration Plan, die info bevatten over de verplaatsing (relocation) van vele joodse immigranten 
naar het Amerikaanse binnenland. 
Documenten over mohels (rituele besnijdenissen) en rabbi’s, en synagogeverslagen, die details 
bevatten over diverse joodse gemeenschappen. Er zijn ook verslagen van de Boston Hebrew 
Immigrant Aid Society (HIAS), met de verhalen van duizenden joodse immigranten rond de 
eeuwwisseling (1882-1929). 

Opmerking: 
Er is geen catalogus beschikbaar. Onderzoekers moeten beroep doen op het AJHS-personeel. 

AJHS 
2 Thornton Road 
Waltham 
MA, 02154 
Tel. 001-617-891.81.10 
Fax 001-617-899.92.08 

C. Ancestry.com 
Ancestry.com is opgericht om via het internet met familieleden contact te leggen en om de 
familiebanden te versterken. Er zijn drie mogelijkheden: Ancestry.com, MyFamily.com en 
Family.History.com, die apart of samen gebruikt kunnen worden. Ancestry.com is de eerste bron 
voor genealogische opsporingen op het web, met toegang tot meer dan 1.700 databanken, 
waaronder overlijdensberichten, vital records, telefoonlijsten en de Social Security Death index. 
De zustersite MyFamily laat toe een stamboom op te stellen. 
FamilyHistory.com maakt het mogelijk andere genealogen te contacteren, die zich met dezelfde 
familie bezighouden en ze om hulp te vragen. Deze site geeft toegang tot de Ancestry World Tree (zie 
verder), de grootste, vrij toegankelijke genealogische databank op het net. Via de Ancestry World 
Tree kunnen voorouders opgespoord worden (op stamboom-wijze) en vragen gesteld aan 
gegevensinvoerder. 

Wat betreft voorouders die worden teruggevonden in de Social Security Death Index (of Death 
Master File) kan er een kopie worden aangevraagd van het originele Social Security 
aanvraagformulier. Dit formulier kan relevante, aanvullende informatie bevatten. De Social Security 
Administration (zie eerder) maakt kopies van het originele formuleier (SS-5) beschikbaar voor derden 
die informatie aanvragen over een overleden persoon. 

Ancestry.com 
http://www.ancestry.com 

D. Avotaynu 
Publiceert informatie en ander bruikbaar materiaal voor mensen die op zoek zijn naar hun joods 
erfgoed. 

Avotaynu niet contacteren voor individuele zoekacties. Daarvoor wordt beter de lokale joodse 
genealogische vereniging gecontacteerd of een e-mail geschreven naar de JewishGen discussiegroep 
op het internet. 



Avotaynu beschikt ook over de Consolidated Jewish Surname Index (CJSI), waarmee informatie kan 
opgevraagd worden over zo’n 230.000 joodse achternamen die voorkomen in 28 verschillende 
databanken (boeken, microfiches en internet). Door CJSI te gebruiken kan je meteen achterhalen of 
deze databanken namen bevatten die voor een bepaald onderzoek van belang zijn. 
CJSI maakt gebruik van het Daitch-Mokotoff Soundex System, dat werkt via naamklanken. Op die 
manier worden de verschillende spellingsvarianten van eenzelfde naam gegroepeerd. 
De microfiches zijn beschikbaar bij de joodse genealogische verenigingen. De meeste verenigingen 
hebben ook kopies van de boeken. Vrijwel alle boeken en microfiches kunnen aangekocht worden bij 
Avotaynu. 

Avotaynu 
P.O.Box 900 
Teaneck, NJ 07666 
http://www.avotaynu.com 

E. Ellis Island 
In het begin van de eeuw kwamen de emigranten via Ellis Island Amerika binnen. Toen Ellis Island in 
1954 haar deuren sloot, had het 75 procent van de 20 miljoen immigranten doorgesluisd, die in de 
periode 1892 tot 1924 naar Amerika kwamen. Onder hen bevonden zich zo’n 2.375.000 joden. 
De passagierslijsten zijn beschikbaar in de National Archives, op microfilm. 
Wellicht dossiers over migranten of (en meestal) hun (klein)kinderen die hun naam in de muur laten 
graveren. Kunnen nuttige informatie en recente adressen bevatten. 

National Park Service 
Ellis Island and Statue of Lib. National Monument 
New York, NY 10004 
Tel. 001-212-363.76.20 
Info@ellisisland.com 
http://www.jewishgen.org 
http://www.ellisisland.com 

F. Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) Location Service 
Doet opzoekingen naar verloren familieleden, zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten. De 
zoektocht kan oplopen van enkele maanden tot meer dan een jaar. De opsporing kost $25. 

HIAS Location Service 
333 Seventh Avenue 
New York, N.Y. 10001 
Tel. 001-212-613.14.24 
Fax. 001-212-967-44.42 

G. Holland-America Line 
Passagierslijsten (1900-1940) van de migranten op de Holland-Amerika-lijn, met daarop de mensen 
die vertrokken van Rotterdam, Boulogne of Southampton om via New York Amerika binnen te gaan. 
De lijsten zijn beschikbaar in het Rotterdamse stadsarchief en in de New York Public Library. 
Weinig informatie over individuen. 

Gemeentearchief Rotterdam 
Hofdijk 651 
3032 CG Rotterdam 



Tel. 0031-10-243.45.67 
Fax. 0031-10-243.46.66 

H. Holocaust Memorial Museum 
Het museum verzamelt informatie over onderzoek en onderwerpen in verband met joodse 
tegoeden, en beschikt over historische documentatie. Er is eveneens een uitgebreide databank 
beschikbaar van Holocaust-overlevenden, hun echtgenoten en leden van de tweede generatie. 

U.S. Holocaust Memorial Museum 
Meed Registry of Holocaust Survivors 
100 Raoul Wallenberg Place SW 
Washington, DC 20024-2150 
Tel. 001-202-488.61.30 
Fax. 001-202-314.78.88 
registry@ushmm.gov 
http://www.ushmm.gov 

I. International Association of Jewish Genealogical Societies 
Om informatie te verzamelen over familieleden die in de Holocaust zijn omgekomen, is de 
International Association of Jewish Genealogical Societies bezig met het opstellen van een databank 
om personen te helpen. 

International Association of Jewish Genealogical Societies 
P.O.Box 26 
Cabin John, MD 20818 
http://www.jewishgen.org/ajgs 

J. Jewish Family Services 
Joodse familiale diensten, in de verschillende Amerikaanse staten. Deze diensten nemen deel aan de 
Claims Conference Emergency Assistance Program for Holocaust Survivors. 
Kunnen nuttig zijn wanneer geweten is waar de persoon in kwestie woonde. 

http://www.claimscon.org/RestitutionGuide.html 

K. New York Public Library 
De U.S. History, Local History and Genealogy Division bevindt zich in de Central Research Library van 
de New York Public Library. Het is een van de grootste Amerikaanse genealogische en lokale 
geschiedenis-verzamelingen, die open staat voor het publiek. Er zijn opzoekingen in de vital records 
beschikbaar, volkstellingen, passagierslijsten van immigranten, naturalizatiegegevens, 
familiegeschiedenissen,… 

The New York Public Library 
Central Research Library, 315S 
Fifth Avenue and 42nd Street 
New York, NY 10018 
Tel. 001-212-930.08.28 
http://www.nypl.org 
Open: Dinsdag 11 - 19:30u. Woensdag 11-18u. Donderdag-Zaterdag: 10-18u. 



L. Salvation Army 
Doet onderzoek naar verloren familieleden via de nationale telefoonlijsten, Social Security-gegevens 
en andere databanken. Adressen en telefoonnummers worden enkel vrijgegeven mits toelating van 
de gevonden persoon. Er wordt $25 gevraagd voor het onderzoek. 

Salvation Army 
Tel. 001-914-620.73. 89 

III. Private/officiële instanties in diverse steden 

A. Boston 

Massachusetts State Archives 
Registry of Vital Records and Statistics 
Boston Public Library 
Hebrew College Library 
State Library of Massachusetts 
New England Historic Genealogical Society 
Harvard University Libraries 
Brandeis University - Goldfarb Library 
Jewish Cemetery Association of Massachusetts 
American Jewish Historical Society 

http://www.jewishgen.org/jgsgb/bostres.html 

B. New York 

1. New York City Geboorte, Huwelijk en Overlijdensgegevens 

De LDS Family History Library (Mormonen) heeft ongeveer duizenden microfilms betreffende 
geboortes, huwelijken en overlijdens in New York City. Deze microfilms kunnen bekeken worden via 
elk LDS Family History Center (Church of Jesus Christ of Latter-day Saints/Mormonen). 

Voor adressen wereldwijd: 
www.familysearch.org/Search/searchfhcz.asp 

2. New York City Gemeentelijke Archieven 
De Municipal Archives bezitten geboorte- (1857-1909), huwelijks- (1866-1937) en 
overlijdenscertificaten (tot 1948). Als het exacte jaar gekend is, kost een certificaat $5, als er moet 
gezocht worden, kost het $10. 

New York City Municipal Archives 
31 Chambers Street, Room 103 
New York, NY 10007 
Tel. 001-212-788.85.80 
www.ci.nyc.ny.us/html/serdir/html/xdoris01.html 

Latere jaren (geboortes vanaf 1910, overlijdens na 1949) kunnen verkregen worden via de Divison of 
Vital Records. $15 voor een certificaat. 
Er is een beperking van 50 jaar voor overlijdensgegevens, en 75 jaar voor geboortegegevens. 

Division of Vital Records 
New York City Department of Health 



125 Worth Street, Room 133 
P.O. Boc 3776 
New York, NY 10007 
Tel. 001-212-788.45.20 
www.ci.nyc.ny.us/html/doh/html/vr/vr.html 

3. Joodse begraafplaatsen 
http://www.jewishgen.org/infofiles/nycems.txt 

4. Andere 
Lijst van andere instellingen waar vital records kunnen bekomen. 
http://www.jewishgen.org/infofiles/ny-vital.html 

C. Philadelphia 

1. Philadelphia Jewish Archives Center 

Bevat HIAS-materiaal, joodse kranten. Bij onderzoek door het personeel wordt $10 per jaar gevraagd. 

Philadelphia Jewish Archives Center 
The Balch Institute 
18 South 7th Street 
Philadelphia, PA 19106-2314 
Tel: 001-215-925-8090 ex. 228 of 229 

Israël 

I. Officiële Instanties 

A. Yad Vashem 

Yad Vashem bewaart een schat aan informatie met betrekking tot de Holocaust, en heeft tevens een 
uitgebreid archief en een bibliotheek. Yad Vashem is ook bezig met Pages of Testimony, waarbij de 
namen en ander biografisch materiaal van Holocaust-slachtoffers in een uitgebreide lijst opgenomen 
worden. Door middel van dit programma hoopt Yad Vashem een gecentraliseerde lijst te kunnen 
creëren waarin elk slachtoffer is opgenomen, met diverse genealogische informatie. 
Bij een zoekactie is een minimum aan genealogische informatie vereist: volledige naam, verblijfplaats 
voor de oorlog. $5 voor een eerste zoektocht, $2 voor elke volgende. 

Yad Vashem 
P.O.Box 3477 
91034 Jerusalem 
Tel. 972-2-675.16.11 
Fax. 972-2-643.35.11 
http://www.yad-vashem.org.il 
names@yad-vashem.org.il 

II. Private Instanties 

A. Search Bureau for Missing Relatives 

Helpt familieleden terug te vinden en kan zo goed als elke levende persoon in Israël terugvinden. 
Donatie gevraagd. 



The Jewish Agency 
Search Bureau for Missing Relatives 
P.O.Box 92 
Jerusalem 91920 
Fax. 972-2-202.730 

B. Beth Hatefutsoth - Museum of the Jewish Diaspora 
Het Douglas E. Goldman Jewish Genealogy Center, een onderdeel van Beth Hatefutsoth, houdt zich 
bezig met een groots project met betrekking tot joodse genealogie. 

Beth Hatefutsoth 
Ramat Aviv 
P.O.Box 39359 
Tel Aviv 61392 
Tel. 972-3-646.21.61 
Fax 972-3-646.20.50 
http://www.bh.org.il 

Oost-Europa 
Daar waar de Amerikaanse en West-Europese archieven, met microfilms, soundex indexes, 
inventarissen, zoekinstrumenten en catalogi, ontzettend georganiseerd zijn - bevatten de Oost-
Europese archieven eveneens documenten van grote genealogische waarde, maar in totaal ordeloze 
archieven. Er zijn weinig zoekinstrumenten, geen inventarissen, sommige archieven kennen hun bezit 
niet eens. Sommige archieven beschikken niet over fotokopieerapparaten noch over behoorlijke 
telefoonaansluitingen. Aanvragen kunnen maanden in beslag nemen, als het archief al de moeite 
doet om ze te beantwoorden. De archieven zijn niet klantgericht. 
De beste opties zijn een privé-onderzoeker in te huren, het land zelf bezoeken en rechtstreeks met 
de archieven in contact treden of de microfilms van de LDS Family History Library raadplegen. 

I. Polen 

A. Jewish Genealogical Research and Archives (Ronald S. Lauder Foundation) 

Behandelt verzoeken voor hulp en advies van mensen over de hele wereld die informatie zoeken 
over hun voorouders. Is slechts één persoon werkzaam (gaat dus traag). 

Jewish Historical Institute 
Jewish Genealogical Research and Archives 
(Ronald S. Lauder Foundation) 
4de verdieping 
Warschau 

II. Andere landen 
http://www.jewishgen.org/infofiles/eefaq.html#countries 

Zuid/Latijns-Amerika 

I. Argentinië 

A. Jewish Genealogical Association of Argentina 



Deze vereniging doet niet aan individueel onderzoek, maar is wel bereid bronnen of namen voor 
professionele bijstand door te geven. 

Association de Genealogia Judia de Argentina 
Juana Azurduy 2223, Piso 9 
1429 Buenos Aires, Argentina 
www.marben.com.ar/agja 
genarg@infovia.com.ar 

II. Andere landen 
De Latijns-Amerikaanse SIG werkt als een clearinghuis voor joodse genealogische informatie over 
hedendaagse en vroegere gemeenschappen doorheen Latijns-Amerika. Ze werken samen met 
individuele joden, joodse organisaties en joodse genealogische organisaties. 

Coördinators: 
Rob Weisskirch: rweisskirch@fullerton.edu 
Carol Skydell: skydell@vineyard.net 
www.jewishgen.org/listserv/sigs.htm 
  

Andere landen 

JewishGen Info.files: joodse genealogische informatie over zoeken in diverse landen. 
http://www.jewishgen.org/infofiles 

I. Australië 
Er bestaat een Australian Jewish Genealogical Society. Of die veel hulp kan bieden, is een andere 
vraag: de vereniging houdt zich vooral bezig met het organiseren van workshops en conferenties. 

Australian Jewish Genealogical Society 
PO Box 154 
Northbridge - Sydney 
NSW 2063 
Australië 
ajgsnsw@idx.com.au 
oberman@tmxmelb.mhz.oz.au 

II. België 

A. Studiecommissie joodse goederen 

Studiecommissie joodse goederen 
Bischoffsheimlaan 38 
1000 Brussel 
Tel. 02-214.09.10 
Fax. 02-214.09.11 
jewassets@combuysse.fgov.be 
http://www.combuysse.fgov.be 

B. Dienst Vreemdelingenzaken 
Mogelijkheid tot het opzoeken van dossiers van vreemdelingen in België, via het dossiernummer dat 
zich op microfiches bevindt bij de Dienst Vreemdelingenzaken en bij het Algemeen Rijksarchief. 



Dossiernummers tot 1.000.000 bevinden zich op het Algemeen Rijksarchief, en zijn in te kijken - mits 
toestemming van Vreemdelingenpolitie. De overige dossiers bevinden zich in Gembloux, waar ze 
enkel kunnen worden opgehaald door de administratie van de Dienst Vreemdelingenzaken. 
De dossiers bevatten veel genealogische informatie: ouders, echtgenoot, ouders echtgenoot, 
kinderen,…(soms met foto) 

Dienst Vreemdelingenzaken 
North Gate II, E 
Emile Jacqmainlaan 152 
1000 Brussel 
Tel. 02-206.18.66/81 
Fax 02-206.14.55 

C. Telefoongidsen 
www.infobel.be: meest volledige Belgische telefoongids op het internet 
www.advalvas.be: iets minder volledige gids voor Belgische nummers 
www.belcast.be: telefoonlijsten Belgacom (ook zoeken via nummer) 

III. Canada 
Er bestaan diverse bronnen voor Québec/Montreal, waar de meeste joden zich bevinden. 
http://www.gtrdata.com/jgs-montreal/Montreal-records.html 

IV. Zuid-Afrika 
Er zijn archiefbronnen beschikbaar voor alle provincies, net zoals naturalizatiecertificaten, 
overlijdensberichten, passagierslijsten en begraafplaatsen. De gegevens over de volkstellingen zijn 
echter allemaal vernietigd. 

http://www.jewgen.org/infofiles/za-infob.txt 

Alle landen 

I. Ancestry World Tree 

Dit is de grootste online stamboom die er bestaat. Er kan contact opgenomen worden met de 
samensteller van de gegevens. 

Ancestry World Tree 
www.ancestry.com/share/awt/main.htm 

II. Directory of the Association of Holocaust Organizations 
Voor aanvullende informatie over onderzoek en documentatie-centra, kan de jaarlijkse Directory of 
the Association of Holocaust Organizations bruikbaar zijn. Deze gids is gratis en kan op onderstaand 
adres aangevraagd worden. 

Holocaust Resource Center and Archives 
Queensborough, Community College 
222-05 56th Ave. 
Bayside, NY 11364-1497 
Tel. 001-718-225.03.78 
Fax. 001-718-631.63.06 



III. Family Tree of the Jewish People 
Dit is een databank van joodse stambomen die door genealogen zijn opgemaakt. De databank bevat 
bijna 2 miljoen individuen. Bij de zoektocht naar een persoon, kan steeds contact opgenomen 
worden met degene die de stamboom heeft opgemaakt. 
De stamboom is een initiatief van de drie grootste joodse genealogische organisaties: 
de International Association of Jewish Genealogical Societies (IAJGS), JewishGen en het Douglas E. 
Goldman Jewish Genealogy Center in Beth Hatefutsoth. De stamboom kan zowel in Beth 
Hatefutsoth, op cdrom als op het internet geraadpleegd worden. 

Family Tree of the Jewish People 
http://www.jewishgen.org/gedcom 

IV. International Tracing Service 
Is in het bezit van meer dan 48 miljoen documenten. Ook het Amerikaanse Rode Kruis doet beroep 
op deze organisatie in haar speurtocht naar familieleden van Holocaust-slachtoffers. Gratis. 

International Tracing Service 
Grosse Allee 5-9 
34454 Bad-Arolsen 
Tel. 0049-5691-6037 
Fax. 0049-5691-5525 

Correspondent ITS voor België is Dienst Oorlogsslachtoffers van Mevr. Barette. 
Luchtscheepvaartsquare 31 
1070 Brussel 
Tel. 02-522.78.60 
Fax. 02-522.76.22 
Square.31@skynet.be 

V. JewishGen 
Grootste internetsite voor joods genealogisch onderzoek. Bevat informatie en links naar organisaties 
die kunnen helpen in de zoektocht naar mensen die zijn omgekomen in de Holocaust (of naar andere 
joden). Mogelijkheid tot contact nemen met anderen, die naar dezelfde families op zoek zijn - en zo 
de speurtocht verder zetten. 
Via de Discussiegroep kan je een persoonlijke boodschap op het internet achterlaten, die binnen de 
24 uur door meer dan 5.000 joodse genealogen over de hele wereld zal gelezen zijn. Wellicht kan één 
van hen op de vraag antwoorden. 

JewishGen 
http://www.jewishgen.org 

VI. JewishGen Family Finder (JGFF) 
De JGFF is een verzameling van meer dan 50.000 joodse achternamen en 15.000 gemeenten, 
samengebracht door zo’n 30.000 genealogen over heel de wereld. Onderzoekers kunnen via de JGFF 
genealogen contacteren die over dezelfde naam onderzoek doen en informatie uitwisselen. 
Na het inschrijven op de Discussiegroep op het internet kan een persoonlijke boodschap 
achtergelaten worden die binnen de 24 uur door meer dan 5.000 joodse genealogen zal gelezen 
worden. Misschien weet een van hen meer over de gezochte persoon. 

JewishGen Family Finder 
http://www.jewishgen.org/jgff 



VII. Joodse Genealogische Verenigingen 
Er zijn meer dan 70 genealogische organisaties, verspreid over de hele wereld. 

Jewish Genalogical Societies 
Adressenlijst in bijlage 7 
http://www.jewishgen.org/ajgs 

VIII. Living Heirs Project 
Helpt erfgenamen van Holocaust-slachtoffers om hun tegoeden terug te krijgen. Is ontstaan uit een 
samenwerking van drie onafhankelijke organisaties - Avotaynu (zie eerder), Risk International 
Services (een bedrijf dat zich bezig houdt met het opsporen van “vergeten” verzekeringen en met 
claim recovery) en Ancestry.com, een internetsite over familiegeschiedenis (zie eerder). 

Living Heirs Project 
Tel. 1-801-431-5220 
http://www.livingheirs.com 
Telefoonnummer niet bruikbaar vanuit Europa. 

IX. Telefoonlijsten 
Springboard.tebstra.com.au/directories/global.htm (telefoonlijsten voor zowat alle landen, met 
nadruk op Australië). 
Inter-Links: www.nova.edu/Inter-Links/phone.html (index voor internetsites waar mensen kunnen 
opgespoord worden) 
Alta Vista: www.altavista.digital.com (enkel Amerikaanse adressen en e-mails) 
Bigfoot: www.bigfoot.com (enkel Amerikaanse adressen en e-mails - wel uitgebreider dan Alta Vista) 
Telephone Directories on the Web: www.infobel.com (uitgebreide wereldwijde telefoongids) 
Infospace: www.usa.com (bevat ook de diverse staatsdiensten) 

Besluit 
Een ideale procedure voor de opsporing van verwanten is onbestaand. Ieder individueel dossier 
vereist zijn eigen opzoekingsmethode. Desalniettemin zijn er een aantal bronnen, opgenomen in 
deze handleiding, die een goede basis verschaffen voor de zoektocht en waarmee best begonnen 
wordt. 
1) Deportatielijsten Bestuur Oorlogsslachtoffers 
2) Fiches Dienst Oorlogsslachtoffers 
3) Dossiers Vreemdelingenpolitie [beperkte toegang] 
4) Beschikbaar archiefmateriaal 
5) Internet: Jewish Family Tree 
                    Family; Tree 
                    Telefoonlijsten; 
6) International Tracing Service 
7) Jewish Family Services 

Een efficiënte zoektocht vereist een zekere identificatie van de gezochte personen of van hun 
(naaste) voorouders, zoals naam, geboorteplaats en -datum, laatste gekende adres. 
Indien het gaat om mensen die de concentratiekampen hebben overleefd, bestaan er specifieke 
instanties waartoe men zich kan richten, zoals de American Gathering of Jewish Holocaust Survivors. 
Wanneer het echter personen betreft die al voor de oorlog geëmigreerd zijn, is het van belang de 
nieuwe woonplaats te kennen. Vooral in de Verenigde Staten, waar de bestuursinstellingen - maar 



ook privé-instanties - danig gefederaliseerd zijn, is dit noodzakelijk. Men dient er tevens rekening 
mee te houden dat vele mensen bij hun aankomst in Amerika, hun naam “verengelst” hebben. Zo 
kan een jood die in Duitsland Fröhlig heette, in Amerika plots als Gay door het leven gaan. 

Ook aan te raden is het gebruik van het Daitch-Mokotoff-systeem, dat een opsomming geeft van alle 
mogelijke varianten van een naam, op basis van de klank. Vooral voor de Oost-Europese joodse 
namen, die vaak op zeer uiteenlopende wijze geschreven worden, is dat aangewezen. 

Het voorbeeld dat in de inleiding werd gegeven, over de erfloze nalatenschap van Szulim G., 
gebruikten we als testcase om de bruikbaarheid van deze gids te testen. Het resultaat van dit 
onderzoek valt echter onder de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en zal hier 
dus niet meegedeeld worden. 

 


