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Voorwoord
Op zoek naar een kwalitatieve genealogische bronnen, archieven en/of familienamen?
De Stamboom Gids is de meest uitgebreide Internet gids op het gebied van genealogie, bronnen, familienamen
en archieven! Alle ruim 20 duizend websites zijn gecategoriseerd en voorzien van een beschrijving en kleine
schermafdruk. Genealogen kunnen websites toevoegen en/of voorzien van een recensie zodat wanneer u deze
uitgebreide collectie doorbladert of doorzoekt de kwalitatieve websites direct in het oog springen.

Andere edities
De inhoud van de Stamboom Gids wordt in verschillende delen uitgegeven. De beschikbare edities in deze serie
zijn:
Archieven
Bronnen, deel 1 en 2
Familienamen, beginnend met de letters A tot en met E, F tot en met K, L tot en met R, S tot en met Z
Internationaal
Internet specifiek
Organisaties
Software
Specialisaties
Aanraders - de beste genealogische websites volgens stamboomonderzoekers

Ook voor uw e-reader!
Deze uitgave biedt u een deel van collectie in PDF en EPUB formaat die u kunt afdrukken en/of bij de hand
houden op laptop, tablet of e-reader zodat u ook zonder Internet de inhoud van de Stamboom Gids beschikbaar
heeft!
Via Internet kunt u de Stamboom Gids bereiken via https://www.stamboomgids.nl/

Creative Commons
Op deze publicatie is de Creative Commons Naamsvermelding-Niet-Commercieel-Gelijk delen
3.0 licentie van toepassing. Deze houdt in dat u de publicatie mag kopiëren, verspreiden en doorgeven en
afgeleide werken mag maken, onder de voorwaarden van naamsvermelding, niet-commercieel en gelijk delen.

Doe een donatie!
Bent u tevreden over de Stamboom Gids en wilt u uw dankbaarheid tonen dan wordt een donatie op prijs
gesteld!
Donaties kunt u overmaken op bankrekening NL27ABNA0515538566 ten name van Bob Coret te Den Haag
onder vermelding van "Donatie Stamboom Gids" en (optioneel) uw e-mail adres.

https://www.stamboomgids.nl/
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Nederlandstalig
ALdConFig hulpprogramma
AldConFig is een eenvoudig recht toe recht aan Windows programma om
config bestanden van Aldfaer (Aldfaer.cfg) te beheren.
http://aldconfig.sjfrancke.nl/index.html

Aldfaer
Gratis Nederlandstalige programma voor het vastleggen van stamboom
gegevens. Draait onder Windows.
http://aldfaer.net/sitemap/

Ancestor Tree Manager
Ancestor Tree Manager (ATM) is een 2-talig, gratis genealogieprogramma
waarmee op eenvoudige wijze een aantrekkelijke website te maken is voor het
publiceren van kwartierstaten, parentelen, persoonsbladen, scans van bronnen
en een index op de personen. De rapportages zijn geschikt voor internet maar
kunnen ook gewoon lokaal op de PC gebruikt worden.
https://ancestortreemanager.sivworks.nl/

Family Tree Builder
Nederlandstalig programma met Israëlische roots
http://www.myheritage.nl/family-tree-builder

GD90 voor Windows (C) JLJ Lauwerier
Windows-versie compatible met het DOS-programma GensData/D90 (C) NGV
http://www.lauwerier.nl/stamboom/gd90_win.htm

Geneaal
Gratis Nederlandstalig programma. Draait onder Windows. Informatie over de
mogelijkheden van het programma. Download van het programma en van een
apart helpbestand.
http://www.gvanbinsbergen.org/geneaal

https://www.stamboomgids.nl/
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Genealog software
Genealog software en data van de families: Schilder, de Jongh, Meester,
Griffioen met diverse output vormen in alle Windows versies vanuit eigen
ontwikkelde DOS (4GW extended) software (platform: Borland dBase 5) met
Windows (x86) data interface.
http://members.chello.nl/h.schilder1/genealog/

Genkwa en Winkwast
De (gratis) Nederlands talige genealogieprogramma
http://www.genkwa.org

Genmod Online Genealogie
Genmod richt zich op het snel en gemakkelijk toegankelijk maken van uw
gegevens. Genmod beschikt over uitgebreide zoekmogelijkheden, een
geavanceerde privacy-module en online muteren. Geschikt voor kleine en ultra
grote bestanden.
http://sourceforge.net/projects/genmod

GensData Pro
http://www.gensdatapro.nl/

Gensdata voor windows
Het programma draait onder Windows 3.1 of hoger en wordt uitgegeven door
afdeling Computergenealogie van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
http://www.gensdata.nl/

Haza-Data
Nederlandstalig genealogisch programma van Telapas Software. Mogelijkheid
tot downloaden probeerversie.
http://www.hazadata.com/

https://www.stamboomgids.nl/
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Pro-Gen
Nederlandstalige programma, bestaat sinds 1989. Mogelijkheid tot downloaden
van een demoversie. Door de open structuur kan het programma op diverse
punten aangepast worden aan de eigen wensen van de gebruiker.
http://www.pro-gen.nl/

Pro-Gen Gebruikersgroep
Vereniging van en voor gebruikers van het genealogieprogramma PRO-GEN.
http://www.pggg.nl/

Pro-Gen gebruikersgroep Limburg
Verenigt in (Belgisch) Limburg een honderdtal gebruikers van het
genealogieprogramma. Informatie over de vereniging en haar genealogische
projecten.
http://www.pro-gen.be/

STA-DATA
Stamboomprogramma van YSA administratiekantoor te Britswert.
http://www.ysa.nl/sta-data.htm

Stam
Vlaams genealogieprogramma, draait onder Windows. Overzicht van de
mogelijkheden en online bestellen.
http://users.skynet.be/Stam/

The Master Genealogist
Wholly Genes Software, in meerdere talen beschikbaar.
http://www.whollygenes.com/

https://www.stamboomgids.nl/
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The Next Generation of Genealogy Stitebuilding (TNG)
The Next Generation of Genealogy Sitebuilding© ("TNG") is a powerful way to
manage and display your genealogy data on your own web site, all without
generating a single page of static HTML. Instead, your information is stored in
MySQL database tables and
http://lythgoes.net/genealogy/software.php

Transcript: helpt u bij het transcriberen
Programma dat probeert u te helpen bij het transcriberen van tekst vanaf
digitale foto’s. Het programma is gratis voor niet commercieel privé gebruik.
http://www.jacobboerema.nl/Transcript/Freeware.htm

https://www.stamboomgids.nl/
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Engelstalig
Ages!
Englisch genealogy program with support for the Dutch language.
http://www.daubnet.com/english/ages.html

All in the Fanily Tree
All in the Family Tree! is a very easy to use tool for genealogists to draw
different types of genealogical charts.
http://www.all-in-the-family-tree.com/

Ancestral Quest
Ancestral Quest (AQ) family tree software is the easiest to use and most
versatile genealogy program for Windows on the market.
http://www.ancquest.com/index.htm

Brothers Keepers
Shareware
http://www.bkwin.net/

Cumberland Family Tree
Compleet genealogie software, 45 dagen trial gratis te downloaden.
http://www.cft-win.com/

Family Matters
Shareware
http://www.matterware.com/

https://www.stamboomgids.nl/
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Family Origins
Family Origins is the easiest to use genealogy program available for Windows
95, 98, ME, XP, NT, and 2000, yet is also one of the most powerful.
http://www.formalsoft.com/

Family Tree Maker
Family Tree Maker is the #1 selling software product for building, customizing,
searching and sharing your family history.
http://www.familytreemaker.com/

Famtree
Easy to Use Family Tree Software for Windows
http://members.aol.com/famtreev4/

FAMware
FAMware is a comprehensive system for recording and sharing family and
genealogical information. Great for beginners and experienced. First released
in 1982, it was the first software of it’s kind for the IBM PC compatible
marketplace.
http://www.famware.com/

Fzip Family Tree
A fast and easy way to manage and display your family tree.
http://www.fzipft.com/

GEDitCOM
GEDitCOM is the customizable genealogy application for the Macintosh
(including MacOS X) for editing and viewing GEDCOM genealogy files.
http://www.geditcom.com/

https://www.stamboomgids.nl/
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Genbox Family History
Genbox Family History offers you all the tools, with all the power and flexibility,
that you have been wishing for in a genealogy program. Charts, reports,
search, media, full sourcing capabilities, and much more.
http://www.genbox.com/

GenDesigner
http://www.gendesigner.com/

Genealogy Software Reviews
All the genealogy software, reviewed and rated by you.
http://www.gensoftreviews.com/

Genealogy Software Reviews
Engelstalige website met reviews van genealogische software.
http://www.gensoftreviews.com/

GENi.com
On-line Stamboom site; Geni enables families to connect, share, and preserve
their lives. Users can build their family tree through our fun simple interface.
Relatives who are added to the tree can join Geni and add other relatives. This
makes it easy
https://www.geni.com/

GenoPro - Picture Your Family Tree!
Uw COMPLETE stamboom in één scherm, onbeperkt afbeeldingen toevoegen,
krachtige overzichten generator.
http://www.genopro.com/

https://www.stamboomgids.nl/
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GRAMPS
GRAMPS is a genealogy program for Linux and other UNIX-like systems. The
GRAMPS name stands for Genealogical Research and Analysis Management
Programming System.
http://gramps-project.org/

Great Family
http://www.greatprogs.com/

iFamily for Leopard
Stamboomprogramma voor de Apple Mac(OS 10.4+/Tiger)
http://www.ifamilyforleopard.com/

Legacy Family Tree
The most comprehensive and easy-to-use genealogy/family history software
you can buy.
http://www.legacyfamilytree.com/

Lifelines
Second generation genealogy program
http://lifelines.sourceforge.net/

MacFamilyTree
Uitgebreid stamboomprogramma voor de Macintosh. Beschikbaar in meedere
talen.
http://www.synium.de/products/macfamilytree/

https://www.stamboomgids.nl/
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Reunion
Reunion is a genealogy software program -- a "family tree program" -- for the
Macintosh.
http://www.leisterpro.com/

RootsMagic
RootsMagic is the easiest to use family tree software available for Windows
XP, 95, 98, ME, NT, and 2000, yet is also one of the most powerful. See why
professional genealogists and beginners alike say RootsMagic is the best
genealogy software in th
http://www.rootsmagic.com/

The Next Generation of Genealogy Sitebuilding (TNG)
Via TNG kunt u uw genealogie dynamisch presenteren op Internet, qua
techniek wordt PHP en MySQL gebruikt.
http://www.lythgoes.net/genealogy/software.php

Winfamily
http://www.winfamily.com/

https://www.stamboomgids.nl/
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Internet
Akte Inspirator
Vervangt de nieuwe tab met een willekeurige historische akte ter inspiratie met
genealogische zoekfunctie.Elke keer als u een nieuw tabblad in uw browser
opent zult u verrast worden met een scan van een historische akte. Zo wordt
elk nieuw tabblad een inspiratie voor verder onderzoek in Nederlandse
archieven. Als startpunt kan de bronvermelding dienen (deze verschijnt als u
de muis over het logo van het archief linksonder houdt), deze u leidt naar de
akte op Open Archieven. Of u kunt specifiek zoeken op naam in een
Nederlandse genealogische bron via de Genealogie Werkbalk functie.
https://www.stamboomgids.nl/bezoek/33088

Dynamic Family Tree
http://www.dftcom2.co.uk/

Family Tree PHP
PHP script voor het weergeven van stamboomgegevens op een eigen website.
Importeert Gedcom-bestanden in een MySql-database. Installatie binnen 5
minuten. Meertalig (ook Nederlands). Veel opties. Layout volledig aan te
passen.
http://www.familytreephp.com/

Ged4Web
GED4WEB converts your genealogy information into attractive webpages
which are easy to navigate and understand.
http://www.ged4web.com/

Geni
Everyone’s related
http://www.geni.com/tree

https://www.stamboomgids.nl/
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HuMo-php software
Genealogische software voor website publicatie
http://www.humo-gen.com/humo-gen/

PhpGedView
http://phpgedview.sourceforge.net/

Stamboom Onderzoek
StamboomOnderzoek.com is een online genealogische gegevensbank, waar u
uw eigen gegevens op kunt plaatsen en onderhouden.
http://www.stamboomonderzoek.com/

The Next Generation of Genealogy Sitebuilding© ("TNG")
The Next Generation of Genealogy Sitebuilding© ("TNG") is a powerful way to
manage and display your genealogy data on the Internet, all without generating
a single page of HTML.
http://lythgoes.net/genealogy/software.php

Uw Stamboom Online
http://www.uwstamboomonline.nl/main.php

https://www.stamboomgids.nl/
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Mobiel
Ancestry
App om te gebruiken in combinatie met een Ancestry.com/Mundia account.
http://itunes.apple.com/nl/app/ancestry/id349554263?mt=8

Family Bee
Volledige stamboombrowser voor Android telefoons (installatie via Market).
http://beekeeperlabs.com/android.html

Family Trees
Build, research and browse your family tree without any registrations and
necessity of being online.
http://itunes.apple.com/nl/app/family-trees/id412786638?mt=8

FamViewer
Genealogische software voor de iPhone en iPod Touch.
http://www.astersoftware.biz/

Gedview
Programma om GEDCOM bestanden te bekijken op de iPhone/iPad. Werkt
prima met zowel GEDCOMS aangemaakt onder Windows als Mac.
http://itunes.apple.com/nl/app/gedview/id314845375?mt=8

GeneaNet
App om te gebruike in combinatie met een Geneanet account
http://itunes.apple.com/nl/app/geneanet/id405274427?mt=8

https://www.stamboomgids.nl/
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Mobile Family Tree
iPhone/iPad App gemaakt om gebruikt te worden in combinatie met
MyFamilyTree van Synium Software GmbH.
https://www.stamboomgids.nl/bezoek/21024

Pocket Genealogist
Bekijken van genealogische data op je PocketPC en andere Windows
mobieltjes.
http://www.northernhillssoftware.com/

Reunion voor de iPhone
Het populaire Reunion voor de Mac nu ook beschikbaar voor de iPhone.
http://www.leisterpro.com/iphone/

Shrubs
Programma voor de iPhone om je GEDCOM te bekijken.
http://software.benoitbousquet.com/view.php?app=shrubs

https://www.stamboomgids.nl/
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Innovatie op het vlak van Internet en genealogie

Doorzoek de genealogische
gegevens van archieven

Publiceer uw stamboom, zoek naar
uw voorouders

www.openarch.nl

www.genealogieonline.nl

Met Open Archieven kunt u akten
doorzoeken van Nederlandse
archieven. Open Archieven zoekt
naar gerelateerde akten, linkt naar
andere gerelateerde
informatiebronnen en toont de
gegevens op een fraaie en
inzichtelijke manier inclusief
context informatie.

Genealogie Online biedt u de
mogelijkheid om eenvoudig uw
genealogische gegevens en
afbeeldingen op Internet te plaatsen. U
krijgt suggesties over de mogelijke
locaties van scans van akten bij
archieven en mogelijke
aanknopingspunten in andere
stambomen.

Het sociale netwerk voor
genealogen en archieven

Doorzoek snel en eenvoudig
genealogische bronnen

www.stamboomforum.nl

www.genealogiewerkbalk.nl

Het Stamboom Forum biedt u
mogelijkheden om in contact te
komen met anderen over
genealogie, archieven,
geschiedenis en familienamen. In
het Wie (onder)zoekt wie? register
kunt u de familienamen opgeven
en/of opzoeken die u (onder)zoekt.

De Genealogie Werkbalk geeft u direct
toegang tot een verzameling van
belangrijke Nederlandse genealogische
bronnen die allemaal doorzoekbaar zijn
op familienaam, helpt u scans bij
FamilySearch (Mormonen) te vinden op
plaatsnaam en jaartal en wijst de weg
naar het archief.

De meest uitgebreide gids op
het gebied van genealogie

Bewaar uw familiegeschiedenis,
vorm een digitaal familiearchief

www.stamboomgids.nl

www.familiearchivaris.nl

Met de Stamboom Gids kunt u de
websites vinden die voor
genealogen van belang zijn. Alle,
door genealogen aangebrachte,
websites zijn gecategoriseerd en
voorzien van schermafdruk en
beschrijving.

De website Familie Archivaris biedt
stamboomonderzoekers een besloten
virtuele ruimte waar een digitaal
familiearchief gevormd kan worden met
beeld en verhaal, samen met de
familie.

https://www.stamboomgids.nl/

15

