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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!

Uw bijdrage

Kent u nog meer websites die interessant zijn voor genealogen? Voeg deze dan toe aan de Stamboom Gids via 
https://www.stamboomgids.nl/linktoevoegen.php.

Creative Commons

Op deze publicatie is de Creative Commons Naamsvermelding-Niet-Commercieel-Gelijk delen 3.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/) 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.
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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. In Aldfaer is het mogelijk diverse instellingen te doen via
menu - Extra - Instellingen, deze instellingen worden in het bestandje
Aldfaer.cfg opgeslagen en wordt bij het starten van Aldfaer weer
ingelezen, zo heeft u uw instellingen van de vorige sessie weer
terug. Zaken die in de stamboom worden opgeslagen zijn onder
andere: map veiligheidskopieën, groepen, zie menu Stamboom -
Eigenschappen, zij staan dus niet in Aldfaer.cgf.

https://aldconfig.sjfrancke.nl/index.html

Aldfaer

Aldfaer is een gratis, krachtig, gebruikersvriendelijk en zeer
uitgebreid Nederlandstalig Windows-programma voor het vastleggen
van alle stamboomgegevens. Op één overzichtelijk scherm staan de
belangrijkste gegevens van de persoon, inclusief de ouders,
huwelijken, kinderen, broers en zusters, notities, leeftijd bij
belangrijke familiegebeurtenissen en foto’s.

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/

Centurial

Centurial is ècht op bewijs gebaseerde genealogiesoftware. Het
onderzoeksproces in Centurial begint met het invoeren van
informatie zoals die in een bron aanwezig is. Pas daarna wordt deze
informatie gecombineerd met de informatie uit andere bronnen. Op
die manier zijn conclusies altijd eenvoudig te herleiden tot het bewijs
en de bronnen waarop deze waren gebaseerd. Beschikbaar in
Nederlands, Engels en Duits.

http://www.centurial.nl

2https://www.stamboomgids.nl/

Software



Family Tree Builder

Family Tree Builder, gebruikt door miljoenen mensen wereldwijd,
helpt u om uw familiegeschiedenis te onderzoeken, uw stamboom te
bouwen en foto’s, historische gegevens toe te voegen en nog veel 
meer.

https://www.myheritage.nl/family-tree-builder

GD90 voor Windows (C) JLJ Lauwerier

"GD90 voor Windows" (© 2001-2003 J.L.J. Lauwerier) is een
Nederlandstalig genealogisch softwarepakket dat compatible is met
GensData/D90 (voor DOS, © NGV 1985-2001). Het pakket is
specaal ontwikkeld voor gebruikers van GensData/D90 (voor DOS).

https://www.lauwerier.nl/stamboom/gd90_win.htm

Geneaal

Geneaal is een programma dat de genealoog ondersteunt bij zijn
werkzaamheden. Het kan de genealogische gegevens over
personen en relaties tussen de personen opslaan en bewerken. Er
bestaat een groot aantal mogelijkheden voor het genereren van
genealogische rapporten en uitvoer. Bekend zijn uiteraard de
genealogie, de parenteel, de stamreeksen en de kwartierstaat.
Daarnaast kan ook een z.g. uitgebreide genealogie worden gemaakt.
Dit is een genealogie, waarin de vrouwelijke lijn tot en met de
kleinkinderen wordt vermeld.

https://www.gvanbinsbergen.org/geneaal/

GensDataPro

GensDataPro is een Windows programma, geschikt voor Windows
95/98/2000/2000NT/XP/Vista en Windows 7, 8 en 10, dat is
ontwikkeld vanuit het DOS-programma van Gensdata, GD/D90. Het
wordt uitgegeven door de Nederlandse Genealogische Vereniging
(NGV). Veel genealogen, of "stamboomhobbyisten", registreren hun
bevindingen in de computer. De Afdeling ComputerGenealogie van
de NGV (NGV-CG) was ten tijde van de homecomputer al een
pionier met de voorlopers van GD/D90. De nu in Nederland meest
gangbare genealogische programma´s zijn afgeleiden van GD/D90.
Deze programma´s draaien echter nog onder DOS of Windows 3.11.

https://www.gensdatapro.nl
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Haza-Data

Haza-21 is een relationeel informatiesysteem voor genealogen en
historici. Het programma is gebouwd op een relationele database en
bestaat uit drie modulen, die gecombineerd en volledig geïntegreerd
gebruikt kunnen worden: Genealogie, Registratie en Goederen. Deze
zijn onderling volledig geïntegreerd, alsmede via een centrale
Thesaurus. Zie de gedetailleerde beschrijvingen van de modulen.

http://www.hazadata.com/

Pro-Gen

PRO-GEN is een genealogisch programma voor een PC met
Windows XP t/m Windows 10. PRO-GEN kan u van dienst zijn bij uw
hobby vanaf het onderzoek tot en met het maken van uw publicatie.
PRO-GEN is gemaakt door Johan Mulderij en Dinant Scholte in ’t
Hoff. Het programma bestaat sinds 1989 en kent vele duizenden
gebruikers. Ondersteuning wordt rechtstreeks verleend door de
auteurs en door de helpdesks van de PRO-GEN gebruikersgroep.

https://www.pro-gen.nl/

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 

https://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. 

https://www.jacobboerema.nl/Transcript/Freeware.htm
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Engelstalig

Ages!

Englisch genealogy program with support for the Dutch language.

https://www.daubnet.com/en/ages

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.

https://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.

https://www.ancquest.com/index.htm

Brother

Shareware programma met Nederlandse vertaling. Sterke punten: -
bronvermelding - naamvariaties (met bron) - overzichtelijke en goed
leesbare schermen - eenvoudige herinstallatie/kopiën - onbeperkt
aantal personen (2 miljoen)

http://www.bkwin.net/

5https://www.stamboomgids.nl/

Software



Cumberland Family Tree

Compleet genealogie software, 45 dagen trial gratis te downloaden.

https://www.cft-win.com/

Family Matters

Shareware

http://raynicklas.com/matterware/

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.

https://www.familytreemaker.com/

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/
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Fzip Family Tree

A fast and easy way to manage and display your family tree.

http://users.on.net/~acroft/fzipft/

GEDitCOM

GEDitCOM is the customizable genealogy application for the
Macintosh (including MacOS X) for editing and viewing GEDCOM
genealogy files.

http://www.geditcom.com/

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.

https://www.genbox.com/

GenDesigner

https://www.gendesigner.com/

Genealogy Software Reviews

Engelstalige website met reviews van genealogische software.

https://www.gensoftreviews.com/
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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/

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.

https://sourceforge.net/projects/genmod

GenoPro - Picture Your Family Tree!

Uw COMPLETE stamboom in één scherm, onbeperkt afbeeldingen
toevoegen, krachtige overzichten generator.

https://www.genopro.com/

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.

https://gramps-project.org/blog/

Great Family

http://www.greatprogs.com/
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iFamily for Leopard

Stamboomprogramma voor de Apple Mac(OS 10.4+/Tiger)

https://www.ifamilyforleopard.com/

Legacy Family Tree

The most comprehensive and easy-to-use genealogy/family history
software you can buy.

https://LegacyFamilyTree.com/

Lifelines

Second generation genealogy program

http://lifelines.sourceforge.net/

MacFamilyTree

Uitgebreid stamboomprogramma voor de Macintosh. Beschikbaar in
meedere talen.

https://www.syniumsoftware.com/macfamilytree

Reunion

Reunion is a genealogy software program -- a "family tree program"
-- for the Macintosh.

https://www.leisterpro.com/
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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

https://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.

https://www.lythgoes.net/genealogy/software.php

Winfamily

https://winfamily.com/
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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

https://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.

https://www.familytreephp.com/

Ged4Web

GED4WEB converts your genealogy information into attractive
webpages which are easy to navigate and understand.

http://www.ged4web.com/default.aspx
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HuMo-php software

Genealogische software voor website publicatie

https://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.

https://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.

https://lythgoes.net/genealogy/software.php

Uw Stamboom Online

https://www.uwstamboomonline.nl/main.php
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Mobiel

Ancestry

Discover where you came from through photos, stories, historical
documents, and so much more. With the Ancestry® app you can
explore your family stories anytime, anywhere.

https://apps.apple.com/nl/app/ancestry/id349554263

FamViewer

Famviewer is genealogy software for the iPhone, iPad, and iPod
Touch. FamViewer allows you to view GEDCOM genealogy
database files on your iPhone and iPad. GEDCOM files can be
transferred to FamViewer with iTunes file sharing or uploaded to
FamViewer with a web browser on a desktop computer or
downloaded to FamViewer from any web site or web server via WiFi.
FamViewer will import the GEDCOM file and display its contents.
Once a GEDCOM file is downloaded and imported you can view
individuals, families, individual events and attributes, notes, sources
and multimedia files. Navigate the family tree with a touch. View an
ancestor tree of up to eight generations for anyone in the database
and navigate quickly to the family page for anyone in that tree. Add
New Notes to any person in your database and email them to
yourself for integration into your database on your desktop computer.
You can carry your genealogy database with you wherever you bring
your iPhone, iPad or iPod Touch.

https://www.astersoftware.biz/

Gedview

Family tree research is becoming an ever more popular past time.
Normally all of your genealogy information is locked away on your
computer at home which isn’t much use when you are out and about
researching local records, or visiting locations such as graveyards,
ancestral homes, or family reunions.

https://apps.apple.com/nl/app/gedview/id314845375
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Geneanet

Met Geneanet uw stamboom en uw genealogisch onderzoek
synchroniseren en delen via de Geneanet website: 
www.geneanet.org.

https://apps.apple.com/nl/app/geneanet/id405274427

Pocket Genealogist

Pocket Genealogist is the award winning leader in Genealogy
software for Windows Mobile based devices, both Touchscreen and
Non-Touchscreen. This includes the PocketPC, PocketPC Phone
Edition, Smartphones, Handheld PC/Pro and Handheld PC 2000.
(Older devices must use Version 3. Version 4 supports PocketPC
2003, Windows Mobile 5 and 6 and Windows CE 5 and 6.)

https://www.northernhillssoftware.com/

Reunion voor de iPhone

ReunionTouch is a single, universal app for Apple’s mobile devices
and is designed to work with Reunion 11 or Reunion 12 for Mac.
ReunionTouch lets you take your family with you. View, navigate,
search, and edit your information on the go. You’ll always be ready to
add people, add pictures, document new information, and make
corrections to your data -- all while automatically staying in sync with
Reunion for Mac. To use ReunionTouch on your mobile device, you’ll
need to have Reunion 11 or Reunion 12 installed on your Mac. If
you’re using an older version of Reunion, click here for upgrade
details. If you’ve never used Reunion before, click here to purchase.

https://www.leisterpro.com/reuniontouch/

Shrubs

Shrubs is an easy to use application making it possible to carry your
family tree with you at all times. It can import standard genealogy
files (GEDCOM format) and allows you to quickly navigate through
your tree at the touch of a finger. Shrubs only requires network
access to initially import your tree data. It parses the specified
GEDCOM file into its internal database and can operate in
standalone fashion afterwards. Files can be imported from a web
server through HTTP (this requires a web host, whether on the
internet or on your local area network) or uploaded via a web
browser on any computer on your local network, through WiFi.

https://software.benoitbousquet.com/view.php?app=shrubs
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Innovatie op het vlak van Internet en genealogie

 
 

Doorzoek de genealogische
gegevens van archieven

www.openarch.nl

Met Open Archieven kunt u akten
doorzoeken van Nederlandse en
Belgische 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.

 
 

  Publiceer uw stamboom, zoek
naar uw voorouders

www.genealogieonline.nl

Met Genealogie Online kunt u
eenvoudig uw genealogische
gegevens en afbeeldingen op
Internet 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

www.stamboomforum.nl

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

 
 

  Bewaar uw familiegeschiedenis,
vorm een digitaal familiearchief

www.familiearchivaris.nl

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.

Doorzoek snel en eenvoudig
genealogische bronnen

www.genealogiewerkbalk.nl

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 en wijst de weg
naar het archief.

 
 

  De meest uitgebreide gids op
het gebied van genealogie

www.stamboomgids.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.
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