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Tweede Wereldoorlog slachtoffers 

In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. 

We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen 

verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven. Stamboomonderzoekers die publiceren op 

Genealogie Online dragen hieraan bij door de Tweede Wereldoorlog slachtoffers in hun 

publicatie te markeren en de informatie over hen te verrijken en te koppelen aan andere 

bronnen. 

• Blader door de lijst van alle 10.159 gemarkeerde Tweede Wereldoorlog slachtoffers 

• Blader door de lijst van gemarkeerde Tweede Wereldoorlog slachtoffers per kamp 

• Blader door de lijst van gemarkeerde Tweede Wereldoorlog slachtoffers die ook 

voorkomen bij: 

o Erelijst van Gevallenen 1940-1945 

o Oorlogsgravenstichting 

o Arolsen Archief 

o WO2Slachtoffers.nl 

o Vermistenlijsten in de Nederlandse Staatscourant 

o Joods Monument 

o Digitaal Monument Neuengamme 

o Oorlogsmonumenten (via Online Begraafplaatsen) 

o Oorlogsdoden in Nijmegen 1939-1945 

o Databank Oorlogsslachtoffers Zeeland 

o Slachtofferdatabase van de Commonwealth War Graves Commission 

o Belgische Oorlogsdodenregister 

o Oranjehotel Dodenboeken 

o Japanse interneringskaarten 

o Brabantse gesneuvelden 

o Kamp Vught Nationaal Monument 

o Oorlogsdoden Dinkelland 

Bron: Genealogieonline. 

Schenk een mooi afgedrukte stamboom aan uw familie of vrienden ! 

Op GeneaNet is het mogelijk om gratis overzichten te downloaden (in PDF) van voor- en/of 

nageslacht in Uw stamboom, en deze af te drukken ! 

Met de interface kunt u een van de overzichten kiezen (klassiek, waaier), het aantal generaties 

instellen en de inhoud bepalen, waarna er automatisch een preview verschijnt van het 

overzicht. 

Schenk een mooi afgedrukte stamboom aan uw familie en vrienden ! 

Ga naar de fiche van een persoon uit uw stamboom op Geneanet, en klik dan op ‘Afdrukken’ 

in de menubalk, en kies vervolgens voor ‘Geïllustreerde stamboom’ . 

https://www.genealogieonline.nl/wo2slachtoffers/all/
https://www.genealogieonline.nl/wo2slachtoffers/kamp/
https://www.genealogieonline.nl/wo2slachtoffers/filtered/?filter=erel
https://www.genealogieonline.nl/wo2slachtoffers/filtered/?filter=ogs
https://www.genealogieonline.nl/wo2slachtoffers/filtered/?filter=aa
https://www.genealogieonline.nl/wo2slachtoffers/filtered/?filter=wo2s
https://www.genealogieonline.nl/wo2slachtoffers/filtered/?filter=scvl
https://www.genealogieonline.nl/wo2slachtoffers/filtered/?filter=jdsm
https://www.genealogieonline.nl/wo2slachtoffers/filtered/?filter=neug
https://www.genealogieonline.nl/wo2slachtoffers/filtered/?filter=obom
https://www.genealogieonline.nl/wo2slachtoffers/filtered/?filter=nijm
https://www.genealogieonline.nl/wo2slachtoffers/filtered/?filter=zeel
https://www.genealogieonline.nl/wo2slachtoffers/filtered/?filter=cwgc
https://www.genealogieonline.nl/wo2slachtoffers/filtered/?filter=wdbe
https://www.genealogieonline.nl/wo2slachtoffers/filtered/?filter=oraho
https://www.genealogieonline.nl/wo2slachtoffers/filtered/?filter=knil
https://www.genealogieonline.nl/wo2slachtoffers/filtered/?filter=brab
https://www.genealogieonline.nl/wo2slachtoffers/filtered/?filter=vug
https://www.genealogieonline.nl/wo2slachtoffers/filtered/?filter=din
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Selecteer een thema en weergave voor uw overzicht : 

– Voor- en/of nageslacht 

– Klassiek of waaier 

– Aantal generaties 

– Volgorde voor- en achternamen 

– Datumformaat 

— Weergave plaatsen van geboorte, huwelijk en overlijden 

– Lege vakken 

– Profielfoto 

– Titel van de stamboom 

– enz. 

Klik daarna op “Het Pdf-bestand downloaden” om het bestand op uw pc op te slaan. 
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 En het is daarna mogelijk uw overzicht af te drukken en/of het PDF-bestand te delen met familie of vrienden. 
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Bron: Geneanet. 


