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Toen mijn vader Maurice en zijn leeftijdgenoten aan 
stamboomonderzoek begonnen, stonden “personal 
computers” nog in hun kinderschoenen. Ze bezochten 
hun oudste familieleden en begonnen zo op te klim- 
men, op zoek naar hun voorouders. 

 
Opzoekingen kon je doen in de akten van burgerlijke 
stand en parochieregisters in gemeentehuizen zelf en 
in de sacristie van kerken. Al hing het af van een welwil- 
lende gemeentesecretaris of bediende van de dienst 
bevolking of pastoor van de parochie. Ik heb zelf ook 
nog in de beginjaren 80 in mijn vakantieweken dagen- 
lang gesnuisterd in authentieke bevolkingsregisters, 
burgerlijke stand boeken en parochieregisters die be- 
waard werden in de gemeenten. En we noteerden op 
fiches of in “schriften” alles wat we interessant vonden 
voor onze familie. Opzoekingen in de gemeentehuizen 
werden echter strikter gereglementeerd en uiteindelijk 
verboden en, gekoppeld aan de groeiende privacy ver- 
eisten, verplaatsten opzoekingen zich naar documen- 
tatiecentra voor familiekunde of heemkundige kringen 
(die kopieën hadden genomen van akten en in boek- 
vorm ingebonden), en naar provinciale rijksarchieven. 

 
Maar het bleef een manueel huzarenwerk: fiches per 
akte, of persoon, familie-overzichten, uittekenen van 
stambomen of opmaken van kwartierstaten op voor- 
gedrukte formulieren waar Familiekunde Vlaanderen 

in voorzag. Van mijn vader heb ik zijn uitgetikte stam- 
bomen nog bewaard. Dagen, weken, maanden typewerk 
op een niet-elektrische typmachine (!), met tot 10 car- 
bon doorslagen, om zijn stamboom uit te tikken en te 
kunnen tonen aan familieleden. En een mooi uitgete- 
kende stamboom op de achterkant van rollen behang- 
papier… Het resulteerde in 1981 in een eerste grote 
familiebijeenkomst. Mooie romantische tijden, jazeker, 
maar zo ver weg van het verwerken van genealogisch 
opzoekingswerk zoals we dat vandaag doen. 

 
Ikzelf was er redelijk vroeg bij om in de beginjaren 80 
het lef te hebben om een eigen stamboomprogramma 
uit te werken, in Basic programmeertaal, op een Sinclair 
ZXSpectrum. En met succes kon ik een dot matrix uit- 
draai maken van onze stamboom. Mijn vader keek er 
naar en begreep het niet als ik uitlegde dat je gegevens 
kon toevoegen, wijzigen, afvoeren en dat je dan het 
hele stamboomboek opnieuw kon afdrukken, helemaal 
up-to-date met de aangepaste gegevens. “Zonder op- 
nieuw alles weer te moeten uittikken?” Pure nostalgie 
als ik met warme herinnering aan zijn ongeloof terug- 
denk. 

 
Maar ter zake, mijn eigen ontwikkeld stamboompro- 
gramma van toen heeft het niet gehaald. Anderen zijn er 
gelukkig wel in geslaagd om vanaf de jaren 1985 ge- 
nealogie software te ontwikkelen waarvan er vandaag 

 

Stamboomprogramma 1984 (eigen foto) 
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nog enkele overleven. En ik kan mij vandaag geen stam- 
boomonderzoek meer voorstellen zonder ondersteund 
te zijn door een goed stamboomprogramma. Daarom 
willen we het gebruik en de mogelijkheden van stam- 
boomprogramma’s aan bod laten komen in dit artikel. Ik- 
zelf heb zelf al meer dan 25 jaar een specifieke persoon- 
lijke voorkeur (Reunion van LeisterPro op Mac), maar ik 
durf wel eens experimenteren met alternatieven. En zo 
heeft iedereen wel zijn voorkeur om allerlei redenen. 

 

Vroege versies van Reunion1 (vanaf 1988) en The Master 
Genealogist2 van (vanaf 1993), pure nostalgie op disket- 
te, CD-ROM en DVD (eigen foto) 

 
Bij het zoeken naar een geschikt stamboomprogramma 
hebben we veel vragen, bijvoorbeeld: 
- Welk stamboomprogramma zou ik best gebruiken? 
- Gebruik ik best een programma op mijn computer of 

op een genealogie-website? 
- Kan ik het programma ook gebruiken op een tablet of 

smartphone? 
- Hoeveel kost de aanschaf en/of het gebruik van zo’n 

programma? 
- Wat kan ik allemaal met dat programma doen? 
- Hoe beveilig ik al mijn gegevens? 
Een stamboomprogramma kiezen is nogal persoonlijk. 
Iedereen verdedigt zijn eigen keuze met veel emotie. 
Maar er is niet zoiets als ‘het beste genealogieprogram- 
ma’. Het hangt allemaal af van wat je zelf van zo’n pro- 
gramma verwacht. Het is een heel individuele, persoon- 
lijke keuze en ervaring. 

 

1 https://www.leisterpro.com/ 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/The_Master_Genealogist 

Wat doet een 
stamboomprogramma? 
In essentie is een stamboomprogramma een database 
die op maat is gemaakt om resultaten van stamboomon- 
derzoek te kunnen bewaren, te analyseren, te delen en 
verder onderzoek te ondersteunen. Dat vereist speci- 
fieke keuzes van gegevensvelden die gekoppeld wor- 
den aan personen en aan relaties tussen die personen 
binnen een familie. 

 
De database, het hart van een stamboomprogramma, is 
je persoonlijk digitaal archief 

 
Cruciaal is de gegevensopslag in tabellen. ‘Alles’ wat we 
weten en digitaal beschikbaar hebben over de fa- milie 
willen we bewaren en dat wordt gestructureerd 
opgeslagen in de database. Die ‘repository’, of per- 
soonlijk digitaal archief is het echte hart van ons stam- 
boomonderzoek, en daar moeten we zeer zorgvuldig 
mee omspringen. Het is belangrijk dat je absolute ze- 
kerheid hebt dat uit deze (digitale) repository nooit iets 
verloren gaat. Je moet hiervoor een manier van werken 
bedenken en gebruiken waarmee je nooit verlies hebt 
van die data, wat er ook gebeurt. Slordigheid hierop kan 
catastrofaal zijn bij een computercrash. Een goed be- 
dachte backup methodiek is een absolute vereiste voor 
je originele database. 
Als voorbeeld geef ik mijn methodiek die bestaat uit: 
- een automatische en frequente backup van mijn inter- 

ne harde schijf (meermaals per dag) via Time Machine 
op een externe harde schijf die aan het thuisnetwerk 
hangt (Apple Time Capsule 2Tb) – via ethernet ver- 
binding 

- een continu gesynchroniseerde folder (via WiFi) van 
de hele database op Dropbox in de cloud. 

Hierdoor is de originele database beveiligd tegen een 
computercrash (hd copy), maar ook in geval van brand 
(copy in de cloud). Om mij helemaal gerust te stellen 
maak ik nog af en toe een backup op een andere exter- 
ne harde schijf, maar eigenlijk is dat niet nodig. 

 
Deze database tabellen van personen en relaties moe- 
ten geënt worden op de complexiteit en diversiteit van 
het werkelijke leven. Die complexiteit neemt trouwens 
nog steeds toe, en daarmee ook de verwachtingen als 
gebruiker. 

 
- Denk maar aan de evolutie van M/V geslacht naar an- 

dere fluïdere vormen van seksualiteit zoals LGBTQI3, 
en de vraag of we daar ook rekening moeten mee 
gaan houden. In de stamboomprogramma’s kan een 
persoon nog steeds enkel M/V zijn en een huwelijk 
kon tot voor kort enkel tussen een man en een vrouw 
worden geregistreerd. 

- Complexiteit groeit ook door een toenemende mo- 
biliteit en internationalisering van personen. Als ge- 
volg van immigraties naar België hebben veel jongere 
Belgen voorouders in Italië, Spanje, Marokko, Tunesië, 

 

3 https://www.vanderbilt.edu/lgbtqi/resources/definitions 
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Turkije, of de Balkanlanden. Velen van ons hebben 
ook roots in Nederland, Duitsland, Frankrijk, enz. van- 
uit een verder verleden. Daarmee wordt de behoefte 
naar meertaligheid in stamboomprogramma’s alleen 
maar groter. En daaraan gekoppeld, de mogelijkheid 
om de eigenheid van die taalgebieden en cultuur- 
gewoonten te kunnen meenemen, bijvoorbeeld het 
gebruik van voorletters van voornamen in Nederland, 
het gebruik van de familienaam van de man voor een 
gehuwde vrouw. In de USA en sommige andere lan- 
den verliest de gehuwde vrouw zelfs haar eigen fa- 
milienaam. Zelfs na scheiding is het de man die toe- 
stemming moet verlenen aan de vrouw om haar eigen 
familienaam weer te mogen dragen! 

- Evoluties in informatietechnologie met impact op ge- 
nealogie verhogen continu de complexiteit, bv. digi- 
talisering van alle gegevensbronnen, het succes van 
DNA-testing, en ‘internetisering’ met een overvloed 
aan beschikbaarheid van beeldmateriaal. 

- Ook de evoluties in bescherming van gegevens en 
beelden is van belang. Als stamboomprogramma’s 
buiten het individuele gebruik treden (bv. door publi- 
catie op een genealogie website), dan verwachten we 
dat we in de instellingen van de toepassing die publi- 
catie kunnen sturen zodat enkel toegelaten gegevens 
worden gedeeld. 

 
En zo draait de wereld steeds verder door, met steeds 
toenemende complexiteit, een gekend fenomeen in 
software evolutie: “complexity creep”! 

 
We geven hier een overzicht van gegevens die in de da- 
tabase van een stamboomprogramma zouden kunnen 
opgenomen worden: 

 
- Personen en allerlei gegevens die aan deze personen 

kunnen gekoppeld worden. Bijvoorbeeld adressen, 
telefoonnummer(s), emailadressen, diploma’s, werk- 
gever(s), uitgevoerde functies, publicaties, beelden 
(foto’s, screenshots van akten), geluidsopnames, 
video’s of url-links te kunnen koppelen aan die per- 
sonen, relaties en gebeurtenissen. Ook DNA-onder- 
zoeksresultaten (bv. DNA-HAPLO-codes) kunnen hier 
hun plaats vinden. 

- Relaties tussen deze personen, vooral van het type 
persoon-persoon (bijvoorbeeld ouder-kind, adoptie, 
huwelijksrelatie, samenwonend, gescheiden, doop- 
getuige). 

- Levensgebeurtenissen die personen en relaties mee- 
maken, minstens vanaf hun begin tot hun einde 
(geboorte, doop, huwelijksdag, scheidingsdag, ver- 
huizing dag, emigratie dag, naturalisatiemoment, af- 
studeermomenten, pensionering dag, enz.). Voor elke 
persoon kan dan een tijdlijn met gebeurtenissen op- 
gemaakt worden. 

- Plaatsen waar deze gebeurtenissen plaatsgrepen; zo 
kunnen migraties van familietakken in kaart gebracht 
worden. 

- Notities waar bijkomende informatie kan worden ge- 
noteerd, bijvoorbeeld over de levensomstandigheden 
zoals uit Staten van Goed kan worden opgemaakt. 

- Aan elk gegeven zouden we brongegevens moeten 
kunnen koppelen, zodat de kwaliteit en juistheid van 
het opzoekingswerk wordt gegarandeerd. Waarmee 
kunnen we het bewaarde gegeven staven, met welk 
archiefstuk, waar bevindt zich dat precies: fysiek of 
op internet? 

 
Dat een genealogie database complex is, mag nu wel 
duidelijk zijn. We illustreren dit met het Gramps data- 
model4 (versie 4.1 dd. 2014, nog steeds geldig in versie 
5.1 van 2020) van het open source (gratis) volwaardige 
stamboomprogramma Gramps5 (ontwikkeld voor Linux, 
met versies voor Windows en Apple Mac OS). 
Vereenvoudigd bestaat dit datamodel uit volgende 
kernblokken (met database tabellen) onderling met el- 
kaar verbonden: 

 
Persoonsgegevens 
Gezinsgegevens (relaties) 
Gebeurtenisgegevens (soort, datum) 
Plaats gegevens (naam, regio, land, coördinaten, etc.) 
Mediagegevens (soort, metadata van bv. foto: datum 
opname, wie/wat staat er op het beeld, etc.) 
Notities, vrije informatievelden 
Archiefgegevens (waar archiefstukken bewaard worden, 
fysisch of digitaal, bv. FamilySearch) 
Brongegevens (informatiedragers, bv. boek of digitaal, 
bv. filmrol van FamilySearch) 
Citaat (bv. preciese plaats van een tekst in boek, of 
nummer beeld van een FamilySearch filmrol) 

 
Het belang van de laatste drie blokken is groot als we 
via ons stamboomprogramma ook onweerlegbaar de 
juistheid van gegevens willen staven. Dit gaat dus over 
de integriteit, de kwaliteit van de gegevens in onze 
stamboom. 

 

Structuur Gramps datamodel (bewerkt screenshot) 
 
 

4 https://www.gramps-project.org/wiki/index.php/Gramps_Data_ 
Model 

5 https://gramps-project.org/blog/ 
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Werken met de database 
 

Bij een actieve genealoog evolueert de database con- 
tinu. In de stamboomdatabase zullen we immers gege- 
vens toevoegen, aanpassen, wijzigen, vernietigen. Die 
database moeten we kunnen onderzoeken op mogelij- 
ke onjuistheden en hiaten, met als doel om meer kwa- 
liteit te kunnen garanderen omtrent de gegevens in die 
database. Het stamboomprogramma kan ons daar hel- 
pen door verdachte gegevensinvoer of evidente fouten 
in gegevensinvoer, dubbele personen, onmogelijke da- 
tums te vinden, en daarover meldingen te geven, bv. dat 
een kind een vroegere geboortedatum heeft dan die 
van de vader. Daarmee kunnen fouten opgespoord wor- 
den en de gegevens gecorrigeerd en aangevuld worden. 
Dat is ‘het zijn’ van de database waarbij we continu pro- 
beren om de gegevens zo consistent mogelijk te maken, 
de kwaliteit van de gegevens steeds beter te maken. 

 
Maar dat is niet per se het doel van de familie database. 
Wat we met die database uiteindelijk willen doen, daar 
gaat het om. Het hogere doel is om een beter begrip  te 
krijgen van hoe de familieverwantschappen zijn, een 
beter inzicht te verwerven in de familiegeschiedenis in 
de context van de plaatsen en regio’s waar de familie 
verbleef, en de manier waarop de families leefden in 
het verleden. Het stamboomprogramma moet ons hel- 
pen om die familiegeschiedenis te kunnen begrijpen. 
Daarom gebruiken we zoekfuncties en analyse-instru- 
menten. De mate waarin die aanwezig zijn en gemak- 
kelijk te gebruiken zijn in een stamboomprogramma is 
belangrijk. Een voorbeeld: in parochieregisters worden 
bij een doopsel getuigen vermeld. Als je door een zoek- 
functie in je database die getuigen kunt terugvinden in 
de familiegegevens, dan kan je een stap zetten naar een 
mogelijk nieuw familieverband omdat in het ancien ré- 
gime meestal familieleden als doopgetuigen optraden 
(vooral aangetrouwde peters en meters als schoonva- 
ders, -moeders, -broers, en -zussen). 

 
Op allerlei manieren kunnen zoeken in de database is 
dan ook fundamenteel in een goed stamboomprogram- 
ma. Dit zoeken gebeurt intern via zoekinstructies (‘que- 
ries’) doorheen de database tabellen of delen ervan. De 
resultaten van die zoekinstructies kunnen op allerlei 
manieren getoond worden op het scherm, en daar kun- 
nen dan pdf’s, html pagina’s of afdrukken van gemaakt 
worden. Die resultaten kunnen dus gepubliceerd wor- 
den zowel fysisch (op papier à boek) of digitaal, bv. 
naar een website. 

 
Output van stamboomprogramma’s 

 
Naast de resultaten van zoekfuncties, die kunnen uit- 
gevoerd worden voorziet elk stamboomprogramma 
ook een reeks outputs volgens gekende formaten die 
genealogen gebruiken: kwartierstaten in waaiervorm, 
afstammingen (horizontaal of verticaal), zandloper- 
schema’s, familiekaarten, enz., in grafisch formaat of in 

bijvoorbeeld welke gegevens bij elke naam al of niet 
worden toegevoegd (plaats- en datum van geboorte, 
overlijden, huwelijk), het uitzicht van de print-out, bij- 
voorbeeld: lettergrootte en -type, enz. 

 
De hele stamboom (afstammelingen) en kwartierstaat 
(voorouders) van een persoon, of delen ervan kunnen 
ook in HTML-pagina’s geproduceerd worden, zodat 
daarmee een upload naar een (familie-)website kan ge- 
beuren, of weggeschreven worden op een harde schijf 
of ander medium. Op die manier worden – stamboom- 
programma specifiek – eigen familiewebsites gemaakt 
en onderhouden, volledig onder eigen controle. 

 
GEDCOM 

 
Een heel belangrijke output van een stamboompro- 
gramma is een export van alle gegevens (of een deel er- 
van, bijvoorbeeld enkel een familietak, gekozen via een 
query) via het GEDCOM6 formaat. Dit standaard formaat 
voor de uitwisseling van stamboomgegevens werd ont- 
wikkeld door The Church of Jesus Christ of Latter-day 
Saints (LDS), die ook FamilySearch7(FS) hebben gelan- 
ceerd voor stamboomonderzoek, een van de meest toe- 
gankelijke (want gratis en gebruiksvriendelijk) en we- 
reldwijd actieve repository voor beelden van archieven 
en databank met genealogische gegevens. 

 

Screenshot GEDCOM output (eigen foto) 
 

In de illustratie wordt een deeltje van een GEDCOM be- 
stand weergegeven, dat met Reunion gecreëerd werd. 
In essentie worden een reeks gegevens van personen 
en relaties in een ‘plat’ bestand weggeschreven vol- 
gens een vast protocol. De huidige versie 5.5.1 van dat 

tekstformaat. Bij het aansturen van deze outputs kun-    
nen meestal nog een aantal aanpassingen gebeuren, 6 https://en.wikipedia.org/wiki/GEDCOM 

7 https://www.familysearch.org/en/ 
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standaard protocol is een lichte recente aanpassing van 
de standaard 5.5.0 die al bestaat sedert 1999 en is nog- 
al beperkt. Stamboomprogramma’s laten toe om meer 
gegevens mee weg te schrijven in GEDCOM output files, 
maar het is daarom nog niet zeker dat die aangepaste 
formaten zomaar kunnen ingelezen worden in andere 
stamboomprogramma’s. Het is fantastisch dat er een 
standaard formaat is, maar het is jammer dat het zo be- 
perkt is vandaag en soms verschillend wordt geïnter- 
preteerd. 

 
Het grote voordeel van GEDCOM is dat je een stam- 
boombestand van één applicatie naar een andere ap- 
plicatie kan doorsturen. Dat geeft je de mogelijkheid 
om bijvoorbeeld van stamboomprogramma te veran- 
deren zonder je cruciale gegevens te verliezen, al zijn 
er beperkingen. Je kan op deze manier je stamboom (of 
delen ervan) delen met anderen die het dan in hun 
stamboomprogramma kunnen inlezen. Dankzij GED- 
COM kunnen we ook onze stambomen laten inlezen in 
online stamboomapplicaties zoals de webapplicaties 
voor stambomen in online genealogie dienstverlenen- 
de websites. Op die manier kan je dus ook je stamboom 
delen met bekenden of helemaal publiek maken. 

 
De stamboomprogramma’s hebben dan standaard ook 
de mogelijkheid om GEDCOM files in te lezen, te impor- 
teren. 

 
Uiteraard hebben stamboomprogramma’s ook een ei- 
gen export functie, waarmee alle datavelden kunnen 
worden geëxporteerd; die kunnen dan ook in hun tota- 
liteit worden geïmporteerd in hetzelfde stamboompro- 
gramma dat bijvoorbeeld door een familielid ook wordt 
gebruikt. Voordeel is dat hierbij geen enkel gegeven 
verloren geraakt in de transitie (bij GEDCOM ben je be- 
perkt), nadeel is dat je het zelfde stamboomprogramma 
moet gebruiken. 

 
Een stamboomprogramma dat 
goed bij mij past! 
Misschien gebruik je momenteel geen stamboompro- 
gramma maar heb je een eigen Access database of Excel 
methode voor jezelf ontwikkeld. Misschien ben je niet 
op zoek naar een stamboomprogramma omdat je heel 
tevreden bent met wat je nu gebruikt. Maar het zou ook 
kunnen dat je struikelt over ontbrekende functionali- 
teiten bij je huidige applicatie. Want als genealoog evo- 
lueer je voortdurend. Je leert bij en verlangt daardoor 
meer functionaliteit van je genealogie software. 

 
Of misschien evolueert je programma niet snel genoeg 
mee met de evolutie in de ICT-wereld. Zo stel ik het 
vandaag heel erg op prijs dat ik mijn stamboom altijd en 
overal “op zak”, ter beschikking heb, zolang er in- ternet 
beschikbaar is, onafhankelijk van  de  gebruik- te 
hardware (desktop, laptop, tablet, smartphone). Zo kan 
ik overal gegevens aanpassen en altijd onmiddel- 

lijk nakijken hoe een familierelatie er precies uitziet, 
waar ik ook ben. Vijf jaar geleden was dat ondenkbaar, 
en niet alle stamboomprogramma’s kunnen deze wens 
vandaag vlot ondersteunen. Van sommige stamboom- 
programma’s zijn we zelfs zeker dat ze dit nooit gaan 
kunnen aanbieden omdat er geen nieuwe bijkomende 
softwareontwikkelingen meer op gebeuren. 

 
Een stamboomprogramma is als een partner in je op- 
zoekingswerk, en je mag dan ook veel verwachten van 
die partner, dus ook dat die evolueert met je noden aan 
ondersteuning. En wat in een huwelijksrelatie eigenlijk 
niet zomaar mag, mag wel met je stamboompartner. Je 
mag best even kritisch onderzoeken of je nog de ge- 
schikte partner hebt die je op je wenken bedient en als 
je twijfels hebt mag je best eens op date gaan met een 
alternatieve stamboompartner, een ander genealogie- 
programma. 

 
Mocht blijken dat je aangetrokken wordt tot een ander 
stamboomprogramma, dan is het belangrijk dat je op 
een vlotte manier kunt afscheid nemen van je vorige 
programma, zonder verlies aan gegevens en kwaliteit. 

 
Heb je wel een stamboomprogramma nodig? 

 
Maar eerst een fundamentele vraag: met al die online 
stamboomprogramma’s die je kunt vinden op online 
genealogie websites, heb je nog wel een stamboom- 
programma op je desktop of laptop nodig? 

 
Het antwoord is heel eenvoudig: “JA!” 

 
Online stamboomapplicaties zijn best een mooi begin- 
punt om eigen stambomen te ontwikkelen, of beter nog, 
een mogelijkheid om de resultaten van je opzoekings- 
werk met anderen te delen. Er zijn echter grote risico’s 
verbonden als je enkel een online stamboomprogram- 
ma gebruikt. Daarom zijn we resoluut in ons antwoord, 
maar online stambomen hebben ook hun waarde. 

 
Gebruik online stambomen als ‘slave’ 

 
We zien twee grondig verschillende soorten online 
stambomen: 
- Online stamboom functionaliteit die aangeboden 

wordt binnen een totaalpakket van een genealogie 
website. 

 
Meestal zijn die websites erop uit om je stamboomge- 
gevens op te nemen, zodat die gegevens dan kunnen 
gekoppeld worden aan stamboomgegevens van andere 
gebruikers van die website. Je kan je eigen stamboom 
op deze website opbouwen of de stamboom van je 
stamboomprogramma opladen via een GEDCOM be- 
stand. Je stamboom op zo’n genealogie website pu- 
bliceren is zeker een interessante formule. Dankzij 
gepubliceerde stambomen van anderen op genealogie 
webservices kan je ongekende delen van je voorouders 
en afstammelingen ontdekken en in contact komen met 
andere genealogen die met delen van je eigen stam- 
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boom actief zijn. Deze dienstverleners kunnen ook au- 
tomatisch suggesties maken van connecties in andere 
stambomen die voor jou interessant kunnen zijn. Ik heb 
heel wat voorouders kunnen opsporen dankzij mijn ge- 
neanet account. 

 
Online stambomen in genealogie websites geven de 
mogelijkheid om online aanpassingen en wijzigingen 
door derden te laten uitvoeren. Je verliest dan echt 
controle over je stamboomgegevens en we raden af om 
die functionaliteit te gebruiken. Altijd zelf controle 
houden over je eigen gegevens is de boodschap. 

 
Deze dienstverleners laten dikwijls toe dat je stam- 
boomgegevens van anderen overneemt in je eigen 
stamboom. Daarmee worden echter wel alle eventuele 
fouten in die stambomen gewoon gekopieerd naar je ei- 
gen online stamboom. Na een tijdje vind je gemakkelijk 
een tiental stambomen die allemaal dezelfde fouten 
hebben gekopieerd van elkaar. Daarom waarschuwen 
we om steeds alle gevonden gegevens op die webservi- 
ces grondig na te trekken en te bewijzen via akten. Dat 
is ook een belangrijke reden om een online stamboom 
niet als je primaire, originele stamboom te gebruiken. 

 
Voorbeelden van deze soort online stamboomapplica- 
ties met vermelding van de desktop applicatie die met 
de genealogie webservice synchroniseert: 

• Ancestry8
 

• Myheritage Family Tree Builder9
 

• Geneanet10
 

• Familysearch Family Tree11
 

• Genealogieonline12
 

 
Dikwijls kan je ook opzoekingen doen in allerlei gege- 
vensbestanden via deze online genealogie services.  En 
daar zijn we helemaal enthousiast over. Delen van deze 
dienstverleningen zijn gratis, mits beperkingen. Wil je 
toegang tot die rijke digitale verzamelingen van 
documenten, dan gaat het hier over abonnementen die 
soms nogal prijzig zijn. Maar dit is niet onze focus in dit 
artikel. 

 
Bij een online genealogie applicatie ben je altijd af- 
hankelijk van de dienstverlener die je de mogelijkheid 
biedt om je stamboom online te brengen. Je gegevens 
komen in een cloudopslag die je niet helemaal onder 
controle hebt. En daar kan van alles mee gebeuren, be- 
doeld of onbewust. Online genealogie dienstverleners 
werken met overeenkomsten waarin wordt beschre- 
ven wat zij met jouw gegevens mogen en niet mogen 
doen. Weet je wel waarmee je jezelf akkoord hebt ver- 
klaard? Weet je dat die voorwaarden eenzijdig kunnen 
worden veranderd en, mocht je dat al gelezen hebben 
en er niet mee akkoord gaan, dan kan het best zijn dat 
je niet meer aan je eigen stamboomgegevens kunt ko- 

 
8 https://www.ancestry.com/family-tree/ 
9 https://www.myheritage.nl/family-tree-builder 
10 https://nl.geneanet.org/uw-stamboom-aanmaken/ 
11 https://www.familysearch.org/tree/overview 
12 https://www.genealogieonline.nl/nieuwe_publicatie/ 

men. Of een gratis dienstverlening wordt plots een be- 
talende dienst. Of derde partijen krijgen van je online 
dienstverlener je gegevens en mogen dit commercieel 
uitbaten! Die online diensten kunnen eigendomsrech- 
ten krijgen op je gegevens en de beelden die je mee 
hebt opgeladen zonder dat je dit beseft. Dit zijn geva- 
ren op termijn van je stamboom op online websites en, 
wat spijtig is, ze worden soms ook echte realiteit! Op 
facebook genealogiegroepen vind je heel wat verhalen 
over verlies van foto’s en andere nare ervaringen met 
online stambomen. Je kan je dus beter tegen dit risico 
indekken. 

 
Online genealogie sites zijn leuke ‘vrienden-met-bene- 
fits’, maar het is nooit een goed idee om al je gegevens 
exclusief aan hen toe te vertrouwen! Daarom is het 
belangrijk altijd de ‘master’13 van je eigen onderzoeks- 
werk op een veilige manier thuis onder controle hou- 
den. En dat doe je met een stamboomprogramma. Dat is 
dan ook onze raad. Publiceer eventueel je stamboom (of 
een deel ervan) als ‘slave’14 op een online genealo- gie 
service, om van de voordelen te genieten van zo’n 
dienstverlening, zonder dat er ooit iets kan verloren 
gaan van je opzoekingswerk, of dat een derde partij er- 
mee aan de haal kan gaan. 

 
- Je eigen stamboom online onder eigen beheer. 
Veel stamboomprogramma’s bieden de mogelijkheid 
om html pagina’s van je stamboom te genereren. Die 
kan je dan zelf op een eigen website online zetten. 

 
Zelf gebruik ik hiervoor liever de gratis open source web 
service Webtrees15 die op een eigen domein werd ge- 
installeerd en waarmee ik mijn stamboomgegevens als 
‘slave’ beschikbaar stel. Hier kunnen gebruikers zich re- 
gistreren om meer te zien via autorisaties. Die toelating 
krijgen ze slechts als ze ècht tot de familie behoren, en 
dan nog kan die toegang beperkt worden tot de nabije 
familietakken. Zo wordt hiermee gewaakt over de priva- 
cy van de gegevens. Beschikbaar in heel veel talen. 

 
Een alternatief hiervoor is GeneWeb16, eveneens open 
source en gratis. Je kan hiervan ook een versie op je 
computer installeren. Beschikbaar in meerdere talen. 

 
Op zoek naar een offline stamboomprogramma als 
‘master’ 

 
We focussen nu op stamboomprogramma’s die we in- 
stalleren op een desktop, laptop, tablet en/of smartp- 
hone en online equivalenten. 

 
13 De ‘master’ is het origineel van de database waar alle veran- 

deringen in gebeuren en de kwaliteit maximaal gegarandeerd 
wordt door de onderzoeker genealoog. Het is de meest juiste 
verzameling van de opgeslagen familiestamboomgegevens. 

14 Een ‘slave’ is een copy van een ‘master’ gemaakt op een bepaal- 
de datum. Als er wijzigingen worden aangebracht aan een slave 
dan kunnen dit slechts voorstellen zijn. Ze hebben geen waarde 
voor zover ze niet in de master worden aangebracht door de 
genealoog na evaluatie en goedkeuring van de kwaliteit ervan. 

15 https://webtrees.chalmet.eu/index.php?route=%2Ftree%2F1 
16 https://geneweb.tuxfamily.org/wiki/GeneWeb/nl 
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We zouden een heel onderzoek kunnen opstarten om 
verschillende stamboomprogramma’s op een reeks ei- 
genschappen te gaan testen. Maar hoe meer je daarover 
nadenkt, hoe meer je beseft dat dit een zeer moeilijke, 
zelfs onmogelijke opdracht is. Er zijn immers zeer veel 
verschillende stamboomprogramma’s en nog meer at- 
tributen die voor elk programma zouden moeten getest 
worden. En daarbij komt nog dat de markt van aangebo- 
den applicaties en hun mogelijkheden continu evolueert. 

 
Genealogieprogramma’s die misschien wel nog ge- 
bruikt worden, maar vandaag niet meer op de markt zijn, 
programma’s die dus niet meegroeien met de evo- 
luties van operating systemen van Windows, Apple of 
Linux, en niet meer onderhouden worden nemen we 
niet mee in onze beschouwingen. Zo vallen enkele top- 
programma’s buiten onze aandacht; bv. Generations 
(Broderbund voor genealogy.com gestopt ca. 2006) en 
het fantastische databaseprogramma The Master Ge- 
nealogist (TMG van Wholly Genes, gestopt in 2014), met 
sterke focus op bronnen van genealogische informatie, 
en waar nog steeds een gebruikersgroep voor bestaat. 

 
Er zijn veel organisaties die jaarlijks een evaluatie ma- 
ken van genealogieprogramma’s, en wat daarbij opvalt 
is dat die verschillende organisaties geen consistent 
resultaat tonen. Het ene onderzoek rangschikt de aan- 
geboden genealogie-oplossingen helemaal anders dan 
andere onderzoeken. Sommige van die sites worden 
betaald door verkopers van genealogie software, dus 
die rangschikkingen zijn niet steeds zo onafhankelijk en 
kwaliteitsvol als ze zich voordoen. Het blijft dus een 
moeilijke klus om te kiezen. 

 
Volgende overzichten zijn zeker de moeite om te bekij- 
ken. We bespreken later in dit artikel verschillende van 
de vermelde stamboomprogramma’s. 
- Wikipedia Genealogiesoftware Overzicht17 en Verge- 

lijking Genealogiesoftware18
 

- GenSoftReviews19: zeer volledig met een filterfunctie. 
Niet altijd up-to-date want de resultaten zijn afhan- 
kelijk van gebruikers die oordelen geven over genea- 
logie software, maar volgens mij toch heel nuttig als 
overzicht. 

 
Eigenschappen en verwachtingen 
van een genealogieprogramma 
We zetten enkele belangrijke eigenschappen van ge- 
nealogieprogramma’s die voor ons van belang kunnen 
zijn op een rijtje, en illustreren dat met wat voorbeelden 
en commentaren. Verschillende courante stamboom- 
programma’s zullen hierbij aan bod komen. Het is als 

 
 

17 https://nl.wikipedia.org/wiki/Genealogiesoftware?fbclid=I- 
wAR0ylu9QHeYCPYm3xJqI1vWl4QCpfu3O5MpDX9q92q- 
1sI8LDw3dKSBgvQkk 

genealoog niet evident om hierbij met alle mogelijkhe- 
den rekening te houden. We bevelen wel aan om hier- 
over na te denken en je eigen individuele behoeften te 
expliciteren, zodat je voor jezelf weet wat je belangrijk 
vindt bij het kiezen van een stamboomprogramma. 

 
Functionaliteit en capaciteit van stamboomprogramma’s 

 
Functionaliteit hebben we al besproken en is de essen- 
tie van een stamboomprogramma. Dit bepaalt in grote 
mate je keuze. Het komt erop neer dat je alle gegevens 
van personen en hun relaties, en alle gebeurtenissen in 
al hun in al hun verscheidenheid kunt opnemen, wijzi- 
gen, aanvullen en verwijderen in de database van het 
programma. Informatiedragers die de aanwijsbare bron 
zijn voor deze gegevens moeten opgenomen kunnen 
worden in de database. Bob Coret20 maakt in zijn blog 
terecht de suggestie dat stamboomprogramma’s zich 
beter moeten aansluiten bij het proces van goed genea- 
logisch onderzoek, dat ‘evidence based’ moet zijn. Er zit 
evolutie in de mate waarin stamboomprogramma’s die 
bronvermelding ondersteunen en in de mogelijkheden 
om nieuwsoortige relaties te kunnen opnemen. 

 
Al zijn alle stamboomprogramma’s voorzien van een 
omvangrijke standaardset met datavelden, toch is het 
belangrijk om na te gaan welke die zijn en of dit voldoet 
aan je wensen. Zelf velden kunnen definiëren en toe- 
voegen kan erg nuttig zijn, maar dat wordt niet bij elk 
programma aangeboden. 

 
Limieten 

 
Soms zijn er limieten inherent aan het ontwerp van 
stamboomprogramma’s waar je liever niet wil tegenaan 
botsen. Deze beperkingen kom je dikwijls pas te we- ten 
als je stamboomgegevens groeien. Probeer daarom 
vooraf te weten welke de limieten zijn: 
- Kan het programma meer dan één zelfstandige fami- 

lie aan? 
- Maximum aantal data records, 
- Maximum aantal gezinnen, aantal kinderen per ge- 

zinsunit, 
- Maximum aantal lettertekens in een gegevensveld 

(namen, plaatsen) 
 

Wat als je een heel grote hoeveelheid gegevens hebt? 
Onze ervaring leert dat voor normaal gebruik de stam- 
boomprogramma’s geen problemen hebben met grote 
gegevensaantallen. 
Maar als je heel veel gegevens hebt in je databank, bv. 
500.000 personen en 200.000 huwelijken/relaties of 
nog meer, dan zou je tegen limieten kunnen aanbot- 
sen, zeker als je veel media-elementen meeneemt in je 
database. Wij hebben enkele stresstesten gedaan met 
Reunion 9 op Mac OS en met Pro-Gen 3.50 en Family 
Tree Maker 2019 op Windows. De conclusie is dat deze 
stamboomprogramma’s dergelijke grote databanken 
aan  kunnen  zonder  veel  snelheidverlies.  Het  wordt 

18 https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_genealogy_soft-    
ware 

19 https://www.gensoftreviews.com/ 
20 https://blog.coret.org/2019/03/nieuwe-generatie-stam- 

boom-software-is-evidence-based.html 
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moeilijker als je dergelijke gegevenssets gaat overzet- 
ten (bv. via GEDCOM) van het ene naar een ander stam- 
boomprogramma en dat wordt nog meer onzeker als  je 
van platform verandert (bv. van Windows naar Mac OS). 
Als conclusie: werk je met een normale grootte (tot max. 
enkele honderdduizenden personen) dan komt het 
allemaal wel goed. Daarboven moet je voorzichtig zijn. 
Nog een conclusie is dat je misschien best bij je ge- 
kozen stamboomprogrammakeuze blijft, waardoor een 
goede keuze maken nog belangrijker wordt. 

 
Specifieke ervaringen van onze leden. 
Een van onze heel ervaren genealogen, Georges P., laat 
weten dat in zijn Reunion bestand meer dan 155.000 
personen zijn opgenomen en dat het stamboompro- 
gramma snel blijft werken en ook in dergelijk groot 
bestand vlot naar dubbels kan zoeken. PRO-GEN mag 
dan wel een oud en eerder gebruiksonvriendelijk stam- 
boomprogramma zijn, het is wel in staat om heel grote 
bestanden aan te kunnen. Maar er zijn altijd limieten en 
het is beter om die op voorhand te kennen. 

 
Gebruikersvriendelijkheid 

 
Dit is moeilijk omdat gebruikersvriendelijkheid indivi- 
dueel heel anders kan aanvoelen, want wat is “gebrui- 
kersvriendelijkheid” eigenlijk? 

 
- Aantrekkelijkheid van het programma; redelijk sub- 

jectief, maar toch.. 
- Eenvoudige en toch allesomvattende overzichtelijke 

schermen, met snelle toegang tot gegevens en zoek- 
en rapportageopdrachten, 

- Een goede aangenaam georganiseerde interface met 
de gebruiker, 

- Een normale gebruiker moet er intuïtief zijn/haar weg 
in vinden, zonder veel uitleg en zeker zonder grondig 
de handleiding te moeten bestuderen. Er moet wel 
een snelle helpfunctie beschikbaar zijn en beschik- 
baarheid van hulp via youtube filmpjes bijvoorbeeld 
is een plus. Het gaat er hier vooral over om geen frus- 
traties op te lopen bij het leren gebruiken van het 
programma 

- Het programma moet betrouwbaar, stabiel en voor- 
spelbaar zijn; geen crashes of onverwachte foutmel- 
dingen. 

Veel is al zichtbaar bij het typische beginscherm van 
een stamboomprogramma. We geven enkele voor- 
beelden, waarbij je de ‘look and feel’ duidelijk anders 
ervaart, en nogmaals, het is en blijft een persoonlijke 
inschatting: 

 
Dit is het basisscherm van Aldfaer 8.1, het populairste 
stamboomprogramma in Nederland en Vlaanderen. 
Mooi overzichtscherm met menu’s en tabs die laten 
voelen hoeveel functionaliteit hierachter zit. Ontwik- 
keld en onderhouden in Nederland, draait op Windows 
met mogelijkheid tot emulatie in een Mac OS omgeving. 

 
Het relatieschema basisscherm van PRO-GEN21 is een 
voorbeeld van een oubollige gebruikersinterface die nog 
afstamt van de DOS omgeving van de vorige eeuw. Om- 
wille van de robuustheid, de capaciteit en de klassieke 
functionaliteit van het (Nederlandse) programma heeft 
het nog steeds veel aanhangers, maar het scoort zwak als 
het om moderne gebruikersvriendelijkheid gaat. 

 

 

Screenshot basisscherm Aldfaer 8.1 
 

21 https://www.pro-gen.nl/nlhome.htm 
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Screenshot basisscherm Pro-Gen 3.522

 

 
 

Gezinsscherm van Reunion 13.0, een pareltje van ge- 
bruikersvriendelijkheid. Er bestaat ook een Neder- 
landstalige versie van. Werkt enkel op Apple OS. 

 
Weinig gekend bij ons, maar sterk en modern stam- 
boomprogramma Heredis23 (versie 2021), in oorsprong 
Frans, met anderstalige versies, zowel voor Windows 
als voor Mac OS. 

 
Ook weinig gekend bij ons: Family Historian24, top ge- 
nealogieprogramma uit Engeland. 

 
Platform 

 
Het zal duidelijk zijn dat het operating systeem waar- 
mee je werkt heel belangrijk is. Een naadloze integratie 
van het programma met het operating systeem is altijd 
een groot voordeel. Een stamboomprogramma dat voor 
Windows is ontworpen (“Windows native”) zal altijd 
beter werken op Windows, idem voor Apple OS. Er zijn 
verkopers die programma’s aanbieden voor meerdere 
platformen. Soms biedt men een versie aan die ook op 
Apple kan werken, maar dan enkel via een emulatie. 
Daar zouden we erg ongerust over zijn want dat is een 
garantie voor moeilijkheden. Daarom zouden we bij- 
voorbeeld Aldfaer niet op Apple Mac OS gebruiken, ook 
al is er een Apple emulatie voor beschikbaar. Heredis 
heeft dan weer wel authentieke eigen Windows native 
en Apple Mac OS native versies, en dat is dan weer wel 
goed voor beide omgevingen. 

 
 

22 Pro-Gen Gebruikersgroep Limburg (PGGL), http://www.pro-gen.be/ 
23 https://www.heredis.com/ 
24 https://www.family-historian.co.uk/ 

 
Oudere programma’s zoals Pro-Gen hebben slechts met 
heel veel moeite een versie kunnen upgraden van een 
DOS omgeving naar meer moderne Windows versies. Maar 
dat blijft een kunstgreep en een wissel op de toekomst. 

 
Taal 

 
Toch wel erg belangrijk. Is het stamboomprogramma be- 
schikbaar in het Nederlands, Frans, Engels, enz.? Kan je 
output genereren in verschillende talen want dat kan be- 
langrijk zijn als je familietakken hebt in andere landen en 
de personen van die takken geen Nederlands begrijpen. 

 
Elk stamboomprogramma is origineel voor een taal- 
groep van genealogen ontwikkeld, en  daarna  wer-  den 
een aantal deze programma’s ook in andere talen 
aangeboden. Er zijn programma’s die slechts in één taal 
aangeboden  worden.  Andere  hebben  meerde- re 
taalversies beschikbaar. Besef dat de programma’s die 
wereldwijd het meest gebruikt worden het meest geld 
genereren dat gebruikt wordt om die programma’s 
continu te verbeteren en aan te passen aan de steeds 
voortschrijdende wensen van de genealogen. En dus   is 
het niet verwonderlijk dat de meer gesofisticeerde 
functionaliteit vooral terug te vinden is bij Engelstalige 
stamboomprogramma’s, maar ook Franstalige en Duits- 
taligen komen aardig in de buurt. Zie hiervoor het over- 
zicht dat verder wordt besproken. 

 
In veel families komen takken voor die gemigreerd zijn 
naar andere landen en andere taalgebieden. Wil je die 
goed meenemen in je onderzoek, dan is het een goed 
idee om daaraan te denken bij je keuze van stamboom- 
programma. Er zijn stamboomprogramma’s die voor 
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Screenshot basisscherm Reunion 13 

 
 

jou rapporten kunnen maken in meerdere talen. Er zijn 
zelfs webapplicaties van stambomen die in heel veel 
talen toegang geven tot de gegevens. 

 
Besef dat de gebruiken ten aanzien van het noteren van 
namen en plaatsen anders zijn in verschillende landen. 
Let er op dat elke taal een naamgevingscultuur heeft die 
kan verschillen van de onze. Denk bijvoorbeeld aan het 
rangschikken van namen met voorvoegsels (bv. Van den 
Berghe). Veel programma’s gaan dit automatisch 
sorteren onder de letter B, terwijl wij dit toch liever on- 
der de V zien gebeuren. De mogelijkheden op taalge- 
bied zijn dus wel belangrijk bij de keuze. 

 
Gratis of betalen? 

 
Dit is natuurlijk een heel belangrijk criterium. Aldfaer is 
zeker een prachtig Nederlands voorbeeld van gratis 
stamboomsoftware met uitgebreide functionaliteit. 
Gramps is een internationaal gebruikt open-source 
stamboomprogramma dat ook gratis wordt aangebo- 
den. De financiële middelen om Aldfaer in stand te 
houden (bv. telkens als een nieuwe Windows versie uit- 
komt) komt van donateuren; ook Gramps doet beroep 
op donateuren. Je betaalt als je Aldfaer of Gramps wil 
helpen om te blijven overleven. Hier zit ook het gevaar. 
Wat als de geldbron leegloopt? Hoe kan dit programma 
blijven evolueren als dit veel bijkomende ontwikkeling 
vraagt? Dat zijn de risico’s van gratis programma’s en 
daar moet je rekening mee houden bij je keuze. 

 
Niet verwonderlijk zijn veel van de betere stamboom- 
programma’s niet gratis. Soms zijn demoversies, of ge- 
limiteerde versies gratis beschikbaar, maar als je een 

 
stamboomprogramma echt wil gebruiken zal je vroeg of 
laat naar de complete versie willen overstappen. De- 
moversies zijn dus een marketingtechniek om je te bin- 
den. Probeerversies zijn altijd veel te beperkt voor het 
echte genealogiewerk. Laat je dus niet verleiden door 
het woord gratis. Soms betaal je onrechtstreeks via een 
abonnement (bv. bij een genealogie webservice), en an- 
ders via een aankoopbedrag voor een licentie. 

 
Bij veel stamboomprogramma’s betaal je een initiële 
licentie bij eerste aankoop, kleine updates zijn gratis, 
maar voor grote upgrades moet je opnieuw bijbetalen 
voor een upgradelicentie. Je kan ook upgrades over- 
slaan en pas na enkele jaren een upgrade kopen; nie- 
mand dwingt je om elke upgrade mee te volgen. Die 
bedragen kunnen best oplopen dus loont het om ook 
hier te wikken en te wegen. Weegt het voordeel van het 
gebruik van de nieuwste software wel op tegen de prijs 
die je ervoor betaalt? 

 
Overzicht 

 
Een overzicht (prijzen najaar 2020, onderhevig aan ver- 
anderingen en promoties): 
- Ahnenblatt 3.025 (Windows native): Duitse ontwikke- 

ling en ondersteuning; € 39 voor licentie), in meerde- 
re talen beschikbaar 

- Aldfaer 8.126 (Windows native, enkel in emulatie op 
Apple OS beschikbaar): Nederlandse ontwikkeling, 
gratis, doneren27

 

 
 

25 https://www.ahnenblatt.com/#features 
26 http://aldfaer.net/sitemap/index.php 
27 http://aldfaer.net/sitemap/index.php?q=Donateur 
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Screenshot Heredis 2021 

 
 

- Family Historian 6 728 (Windows native): ontwikkeld 
en onderhouden door Calico Pie (UK), € 46.38 65.28 
voor volledige versie. Engelstalig (UK). 

- Family Tree Maker 201929 (Windows native, ook in 
Mac OS beschikbaar): Engelstalige ontwikkeling, niet 
beschikbaar in andere talen: € 70 66,07 voor 
volledige licentie, uitgebreide ondersteuning. Geen 
proefversie beschikbaar. 

- Généatique 2021 202230 (Windows native): top Frans 
pro- gramma (niet beschikbaar in andere talen): € 130 
voor volledige versie, uitgebreide ondersteuning; 
jaarlijkse upgrades. 

- GensDataPro 3.0 3.x 31 (Windows native): Nederlands 
stamboomprogramma van NGV (Nederlandse Genea- 
logie Vereniging). Populair in Nederland. € 60 voor 
volledige versie. 

- Gramps 5.1.4 32 (ontwikkeld voor Linux OS, maar ook 
Apple Mac OS en Windows beschikbaar): open-source, 
gratis, doneren33 om te overleven 

- Heredis 2021 2022 34 (zowel Windows native als 
Apple Mac OS native): Franse ontwikkeling en 
ondersteuning. Licentie zonder promotie is €100. Elk 
jaar komt er een nieuwe upgrade uit, met veel 
promotie. 

 
- Legacy Family Tree 9.035 (Windows native): USA Ont- 

wikkeling; 35 US $ (er zou ook een Nederlandstalige 
versie bestaan) 

- MacFamilyTree936 (Mac OS native): ontwikkeld en on- 
derhouden door Synium (Duitsland), beschikbaar in 
Engels en Duits; 30 US $ in promotie (anders 60 US$), 
grote upgrades gemiddeld elke drie jaar. Jaarlijkse 
aanpassingen aan MacOS upgrades. 

- Pro-Gen 3.537 (Windows versie): oudere, uit DOS gegroeide 
Nederlandse ontwikkeling. Wel actieve gebruikersgroe- 
pen. € 45 eenmalig. We verwachten geen upgrades meer. 

- Reunion 1338 (Apple OS native): Ontwikkeling en on- 
dersteuning door Leister Productions in USA; € 110 
(nieuwe licentie), € 55 (upgrade licentie), € 25 (extra 
voor Nederlandstalige versie), bij cq-webwinkel39. 
Upgrades gemiddeld elke drie jaar. 

- RootsMagic 7 840 (Windows native, Apple Mac OS 
native in ontwikkeling): ontwikkeld en onderhouden in 
USA. Versie 8 werd ondertussen gelanceerd. 
Licentieprijs: 39.95 US $. (Engelstalig (USA). 

- Haza-21 v341 (Windows native): uit Haza-Data (DOS) 
ontwikkeld programma (Nederland), wordt nog steeds 
onderhouden. Met extra sofwaremodules (goederen en 
registratie). Basis voor € 40, oplopend tot € 369 voor 
het complete software pakket. Populair in Nederland. 

 
  

28 https://www.family-historian.co.uk/ 
29 https://www.mackiev.com/ftm/ 
30 https://www.geneatique.com/boutique/ 
31 https://ngvledenservice.nl/product/gensdatapro-3-1-nieuwe-li- 

centie-met-digitale-handleiding/ 
32 https://gramps-project.org/blog/ 
33 https://gramps-project.org/blog/contribute/ 
34 https://www.heredis.com/ 

35 https://legacyfamilytree.com/ 
36 https://www.syniumsoftware.com/macfamilytree 
37 https://www.pro-gen.nl/nlhome.htm 
38 https://www.leisterpro.com/ 
39 https://www.cq-webshop.com/product-categorie/reunion-gene- 

alogie-software/ 
40 http://www.rootsmagic.com/ 
41 https://www.hazadata.com/ 
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Screenshot Family Historian 6 

 
 

Import/export mogelijkheden 
 

GEDCOM zal wel standaard overal aanwezig zijn, maar 
kan je ook importeren vanuit Access files, of spreads- 
heets? En ook spreadsheets exporteren? 
De beschikbaarheid van een mooie html output van je 
stamboom kan ook belangrijk zijn als je op een familie- 
website wil publiceren. 

 
Communicatie met andere toestellen 

 
Kan je de stamboom op al je toestellen (desktop/laptop/ 
tablet/smarphone) zien als je wifi of gsm bereik hebt? 
Dat ervaar ik als een heel groot voordeel. Je database zit 
dan niet enkel opgeslagen op één van je computers, 
maar een exacte kopie ervan bevindt zich dan in een cl- 
oud service, bv. dropbox. Dat maakt het immers mogelijk 
dat je met andere toestellen, op andere plaatsen toch je 
up-to-date stamboomgegevens kunt bekijken. Stam- 
boomprogramma’s die dit ondersteunen hebben, naast 
de applicatie op je computer, ook een tablet/smartphone 
app die daar naadloos mee integreert en synchroniseert. 

 
Synchronisatie met Genealogie Webservices en auto- 
matische ‘data matching’ 

 
Moderne stamboomprogramma’s kunnen je stamboom 
op computer synchroniseren met je online stamboom 
op genealogie webservices zoals FamilySearch, Ances- 
try, MyHeritage en andere. Op die manier hou je een 
webversie (slave) van je stamboom in sync met de laat- 
ste stand van zaken op je master. 

 
- Synchroniseren met Ancestry kan met Family Tree 

Maker 201942
 

- Synchoniseren met Family Search kan met Family 
Tree Maker 2019, Legacy Family Tree 943

 

- Synchroniseren met MyHeritage kan met Family Tree 
Builder44

 

Sommige stamboomprogamma’s kunnen via die au- 
tomatische link naar webservices ook suggesties van 
‘data matches’ vanuit die webservices ontvangen. Die 
kunnen dan onderzocht worden en eventueel toege- 
voegd worden aan je eigen stamboomgegevens. Let wel 
op: je moet dan wel een abonnement nemen bij die 
webservices! 

 
Delen en publiceren van informatie uit je stamboom 

 
Het is belangrijk te overwegen hoe je de resultaten van 
je stamboomonderzoek wilt delen met anderen. Dat kan 
gaan over rapporten maken, of andere outputs in 
hardcopy of in pdf genereren, of nog over publiceren 
naar websites. Het aanmaken van een uitgeschreven 
stamboomboek is populair, zelfs in verschillende talen. 
Hierbij kan je zelf bepalen wat er in het boek komt en 
hoe de layout er moet uitzien. Zowel tekst als foto’s 
kunnen mee opgenomen worden in een boek, aange- 
vuld met indexen op namen en plaatsen. Dit kan dan di- 
gitaal (als pdf of html pagina’s) of afgedrukt op papier. 

 
 
 

42 https://www.mackiev.com/ftm/ 
43 https://legacyfamilytree.com/ 
44 https://www.myheritage.nl/family-tree-builder 
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Derde reünie familie Chalmet (1983) met aanwezigen van de“gele tak”: afstammelingen van Isidoor Chalmet 1857- 
1932; elke tak heeft een eigen takkleur (eigen foto) 

 

Bronvermelding 
 

Zoals eerder gemeld wordt bronvermelding belangrijker. 
Bedenk daarom op voorhand hoe je dit wil aanpakken, welk 
systeem je wil gebruiken en wat je van je stamboompro- 
gramma verwacht. Deze functionaliteit is in volle evolutie. 

 
Geografische dimensie 

 
In nieuwere versies van moderne programma’s komt 
ook een geografische functionaliteit aan bod. Alle ver- 
melde plaatsen bij eender welke gebeurtenis kunnen 
(gefilterd naar believen) op een landkaart getoond 
worden. Zo kan je bijvoorbeeld zien hoe je familie, of 
takken ervan, gemigreerd is. Deze functionaliteit is mo- 
menteel in volle evolutie. 

 
Medialinken 

 
Vandaag willen we veel van onze stamboomgegevens 
koppelen (‘linken’) aan media: foto’s, beelden van ak- 
ten, geluidsopnames, video-opnames, en url’s naar 
krantenartikels, enz. Het is belangrijk om te bekijken 
hoe dit gebeurt in het programma. Mediabestanden zijn 
meestal vrij groot en kunnen best op een aparte harde 
schijf en/of in een cloudbestand bewaard worden. Het 
stamboomprogramma kan naar die beelden linken en 
lage resolutieversies van die bestanden opnemen in de 
database. Dit is nog in volle evolutie. 

 
Registreren van getuigen 

 
Getuigen zijn belangrijk  bij  familiegebeurtenissen. We 
kennen het belang van getuigen bij dopen en hu- 
welijken. Maar we kunnen ons nog andere getuigen 
voorstellen bij gebeurtenissen, en dikwijls hebben die 
personen een familiale band. Getuigen kunnen opne- 
men als geïdentificeerde en zoekbare personen in een 
stamboom database is zeer waardevol om een familie- 
geschiedenis te ontwikklen en kan een grote hulp zijn 

Ondersteuning 
 

Hoe schat je de lange termijn overlevingskansen in van 
het softwarebedrijf van de ontwikkelaars van het stam- 
boomprogramma? Verwacht je dat de software steeds 
de evoluties van ICT en van de operating systemen in 
het bijzonder gaan blijven volgen? Is er een klantonder- 
steuning van het softwarebedrijf en hoe verloopt die (e-
mail? Telefoon? Chat?). 
Is er een gebruikersgroep die actief is? Is er een actie- 
ve Facebook/Twitter/Pinterest pagina? Als je een pro- 
bleem hebt met je software, waar kan je om hulp vragen 
en hoelang zal het duren voor je eruit bent? Is er een 
soort klantenbinding met het softwarebedrijf? 

 
Vooruit met de schuit! 
Als je dat allemaal goed overwogen hebt, ga er dan voor: 
- Ga “windowshoppen” op websites van aanbieders 

van stamboomprogramma’s en vorm je eigen mening 
- Probeer met demoversies en met eigen data om een 

gevoel te krijgen van het programma 
- Zoek andere genealogen die het programma gebrui- 

ken en vraag naar hun mening 
- Sluit je aan bij facebookgroep ‘stamboomprogram- 

ma’s’45: lees en stel daar vragen. 
 

En maak dan je keuze, en blijf geloven in je keuze. Doe 
er alles aan om je relatie met het stamboomprogram- 
ma zo goed mogelijk te doen werken, net zoals in een 
huwelijk. Met dat verschil dat, mocht het je toch niet 
bevallen, je kunt afhaken en een andere keuze maken. 
Maar ook hier niet zonder problemen, want je moet al 
die zorgvuldig bijeengebrachte gegevens en digitale 
documenten dan overhevelen naar je nieuwe partner, 
je nieuwe stamboomprogramma. 

 
En daarna, een reünie? 

om nog vroegere generaties voorouders op te sporen.    
45 https://www.facebook.com/groups/313592872390834 


