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2. Genealogie Algemeen 

2.1. Backupmytree.com 
https://www.backupmytree.com/ 
Voor het geval dat, bescherm al uw harde werk door gebruik te maken van de gratis back-
upservice van deze site. Het werkt met de meest populaire genealogiesoftware en slaat tot 
25 eerdere versies op voor het geval u per ongeluk een met fouten gevulde GEDCOM 
importeert of een hele tak verwijdert. 

 

 
 

 
 

2.2.  Cyndi’s list 
https://www.cyndislist.com 
Nog steeds de go-to-site voor genealogielinks na meer dan 20 jaar, organiseert Cyndi's List 
meer dan 336.000 sites in 220 categorieën voor gemakkelijk vinden en klikken. 
 

 
 
 

2.3. Dear Myrtle 
http://blog.dearmyrtle.com/ 
Naast het blog van Myrtl - die al sinds 1995 genealogische inzichten delen - nemen links je 
mee naar lessen, webinars, checklists voor het organiseren, het YouTube-kanaal van Myrtle 
en meer. 

 

 
 

2.4. RootsTech 

http://www.rootstech.org/  
Van tellingen tot vitale records, buitenlandse kalenders tot alfabetten, Steve Morse stelt 
bezoekers in staat om in genealogie en aanverwante databases te komen. U kunt intro's en 



vervelende formulieren overslaan en flexibelere zoekopties gebruiken. Als u de resultaten 
van een op tarieven gebaseerde website wilt bekijken, moet u een abonnement op die site 
hebben. RootsTech is het jaarlijks genealogisch wereldcongres. 

 

 

 

 
 

2.5. Finding Your Roots 

http://www.pbs.org/show/finding-your-roots/ 
 

Ga achter de schermen als gastheer Henry Louis Gates Jr., onderzoek de genealogie en 
genetica van beroemdheden, bekijk complete afleveringen en klik op gratis webinars en 
gelokaliseerde inhoud. 

 

 

 

2.1. Familytree Magazine 
https://www.familytreemagazine.com 

Internationaal genealogisch tijdschrift, zowel papier als digitaal. 

  
 

3. Genealogische websites 

3.1. Geneanet 
https://www.geneanet.org 



Een nieuwe Engelstalige homepage maakt het gemakkelijker om hier uw Franse voorouders 

te onderzoeken, met behulp van archiefhandleidingen, 850.000 geüploade bomen en 

gevonden zoekopdrachten van FamilySearch. 

 

 

 

3.2. Geni 
https://www.geni.com 
Geni's World Family Tree verbindt meer dan 121 miljoen individuen. Het is gratis om je eigen 
familie toe te voegen en familie uit te nodigen om samen te werken 

 

 

3.3. Familysearch 
 

https://familysearch.org/ 
Deze enorme website bevat FamilySearch-indexen en gedigitaliseerde records, die bij de 
laatste telling meer dan 2.300 gratis online collecties omvatten. Je kunt ook zoeken in de 
verenigde stamboom (waar je je eigen filiaal gratis kunt planten), historische boeken, de 
onderzoekswiki en meer. Merk op dat sommige gedigitaliseerde recordcollecties alleen 
beschikbaar zijn wanneer u zoekt op de computers in een filiaal FamilySearch Center (zoek 
er een bij u in de buurt). 

 

 

3.4. My Heritage 
http://www.myheritage.com/ 
Bouw hier je stamboom en MyHeritage doorzoekt de bomen van andere leden op 
overeenkomsten; opties variëren van gratis tot $ 119,40 per jaar, of meer. Als u op zoek 
gaat naar een afzonderlijk data-abonnement (ook $ 119,40 per jaar), kunt u ook e-mails 
ontvangen omdat MyHeritage's SuperSearch zijn 8,5 miljard records voor wedstrijden 
doorzoekt. De site biedt nu DNA-testen; resultaten zijn geïntegreerd in de stambomen van 
de site. 



 

 

3.5. Family Pursuit 
http://www.familypursuit.com/ 
Stambomen die op deze samenwerkingssite zijn gemaakt, kunnen nu worden 

gesynchroniseerd met de bomen op FamilySearch (op moment van de pers, nog steeds in 

beperkte bètatests). Bijdragen aan de op wiki gebaseerde Community Family Tree is gratis, 

of je kunt je eigen unieke boom bouwen voor $ 59,95 per jaar. Met die upgrade kunt u ook 

10 GB foto's en documenten uploaden en privacyfuncties beheren. Uw site krijgt ook een 

eigen webadres. 

 

 

 
 

3.6. Family.me 
https://www.family.me/ 
Deze nieuwe website combineert sociale netwerken met online stambomen en werkt eraan 
om gebruikers te verbinden met de records op FamilySearch.org. Het leidende principe is 
samenwerking, dus een familielid hoeft niet al het genealogische zware werk te doen. 

 

 

3.7. Harvard Open Collections Program 
http://ocp.hul.harvard.edu/ 
De 2,3 miljoen pagina's die hier zijn gedigitaliseerd, inclusief meer dan 225.000 
manuscriptpagina's, zijn nergens anders online te vinden. Thematische collecties uit 
Harvard-repositories pakken onderwerpen aan als immigratie, werkende vrouwen, 
islamitisch erfgoed en epidemieën. 

 



 

 

3.8. HathiTrust 
http://www.hathitrust.org/ 
Om het meeste uit dit enorme online archief van 5 miljard pagina's te halen, logt u in met 
inloggegevens van een deelnemende instelling, zoals een bibliotheek of universiteit. 
Collecties variëren van oude kookboeken tot de geschiedenis van Detroit, Duitse genealogie 
tot Geconfedereerde records. 

 

3.9.  One-step Web Pages 
http://stevemorse.org/ 
Van volkstellingen tot vitale records, buitenlandse kalenders tot alfabetten, Steve Morse stelt 

bezoekers in staat om in genealogie en aanverwante databases te komen. U kunt intro's en 

vervelende formulieren overslaan en flexibelere zoekopties gebruiken. Als u de resultaten 

van een op tarieven gebaseerde website wilt bekijken, moet u een abonnement op die site 

hebben. 

 

 

3.10. Rootsweb 
http://rootsweb.ancestry.com/ 
Onderdeel van het netwerk van Ancestry.com, deze gratis, eerbiedwaardige door vrijwilligers 
gerunde site is de thuisbasis van het WorldConnect Project, dat nu meer dan 640 miljoen 
doorzoekbare namen telt. Het is ook de plaats waar u terecht kunt voor genealogielijsten, 
door de gebruiker bijgedragen databases en prikborden. 
 

 



3.11.  Tribal Pages 

http://www.tribalpages.com/ 
Als een van de eerste online stamboomsites die in 2000 werd gelanceerd, is Tribal Pages 
uitgegroeid tot meer dan 300.000 particuliere en veilige stamboomwebsites met in totaal 
250 miljoen namen. TribalPages genereert automatisch voorouder-, afstammings- en 
familiegrafieken voor elke naam plus afdrukbare rapporten. Basic familiesites zijn gratis, met 
verbeterde functies beschikbaar voor een vergoeding. 

 

 

3.12.  Twile 
https://twile.com/ 
Zie de Twile-tutorial in ons Family Tree Magazine van juli / augustus 2017 voor hulp bij het 
maken van een tijdlijn op deze gratis site, die nu eigendom is van Findmypast (zie pagina 
19), die je vooroudertijdlijnen verbetert met wereldevenementen. 
 

 

 

3.13. 10 alternatieven voor stamboomonderzoek 
https://www.fasol.nl/10-websites-om-online-je-stamboom-uit-te-

zoeken/?fbclid=IwAR2nmsbXU2LRQhrQLLOdv2wHS_mZ-

lIytGadx33h0YRqGOqzY3p0ceW_ADs 

Iedereen kent de sites van Familysearch en het Rijksarchief. Hier heb je een 10-tal 

alternatieve sites om naar uw voorouders te zoeken. 

 


