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2. Hulpprogramma’s 

2.1. Diigo 
https://www.diigo.com/ 
Zie Diigo als plakbriefjes voor internet. "Plak" een notitie over hun huwelijksverslag dat 
u wilde opvolgen, en de volgende keer dat u die webpagina bezoekt, staat uw briefje 
op u te wachten. U kunt uw notitie privé houden of delen met een groep en notities 
openen vanaf een apparaat, waaronder tablets of smartphones. 

 

  

 

2.2.  Google 
http://google.com/ 
Nu 20 jaar oud, blijft Google een essentieel hulpmiddel voor genealogen, zodat u de 
kracht van internet kunt gebruiken om uw stamboom te traceren. Zoeken, kaarten, 
boeken, vertalen, foto's, Earth en Gmail zijn slechts enkele hulpmiddelen. 

 

  

 

2.3.  Google Book Search 
http://books.google.com/ 
De 7 miljoen boeken - sommige met volledige tekst - die u kunt doorzoeken met 
Zoeken naar boeken met Google bevatten vele genealogie- en geschiedenisboeken. 

 

  

 

 



2.4.  Flickr 

https://www.flickr.com/ 
Bewaar en deel uw oude familiefoto's en begraafplaatsschoten, of bekijk de 
"fotostreams" van historische afbeeldingen uit de Library of Congress, nationale 
archieven en meer. 

 

  

 

 

2.5. HistoryLines 

http://historylines.com/ 
Deze nieuwe site belooft het leven van je voorouders in een historische context te 
plaatsen door het genereren van gepersonaliseerde tijdlijnen en "biografieën" op basis 
van waar en wanneer een voorouder in de geschiedenis heeft geleefd. Maak een 
stamboom op de site, of haal uw stamboom in bij FamilySearch. Je kunt de site gratis 
proberen door twee voorouderverhalen te maken of je te abonneren voor $ 59 per 
jaar. 

 

  

 

2.6.  HistoryPin 

http://www.historypin.com/ 
Zoek op locatie of bekijk collecties van individuele bijdragers of voeg je eigen foto's 
toe aan dit samenwerkingsproject van 'vastgezette' historische foto's, geplot op 
Google Maps en afgestemd op moderne straatweergaven. 

  

 

 

 



2.7. Pinterest 
http://www.pinterest.com/ 
Deel alles wat visueel is met dit online tagboard, van familiefoto's tot volkstellingen. 

U kunt gedigitaliseerde afbeeldingen uploaden en becommentariëren of naar 

afbeeldingen elders op internet linken. 

 

  

 

2.8. Puzilla 
https://puzzilla.org/ 
Als uw stamboom zich al op FamilySearch.org bevindt, zal deze slimme website deze 

op nieuwe manieren visualiseren op kaarten die de weg banen voor verder onderzoek. 

Een nieuwe premium-optie ($ 39,95 per jaar) voegt een regenboog van 

kleurgecodeerde hints toe. 

  

 

2.9.  Wordpress 
http://www.wordpress.org/ 
Wilt u uw eigen familiegeschiedeniswebsite helemaal zelf bouwen? Deze krachtige 
maar eenvoudige hulpmiddelen maken het een fluitje van een cent. U kunt ook een 
blog-achtige site maken; leer hoe in onze complete stap-voor-stap handleiding.  
http://www.familytreemagazine.com/article/6-steps-to-family-website 
 

   

 

 

 

 



2.10.  What Was There 
http://www.whatwasthere.com/ 
Door oude foto's te uploaden die zijn getagd met locatie en jaar, kan je bijdragen aan 
"een fotografische geschiedenis van de wereld (of op zijn minst elke plaats die wordt 
gedekt door Google Maps)." Gratis registratie is vereist om afbeeldingen toe te 
voegen, maar niet om te bekijken of zoeken. 

 

 

 

 

2.11.  YouTube 
http://www.youtube.com/ 
Onze favoriet, 'Genealogy Roadshow' en andere familiegeschiedenis-tv-series, 
Ancestry-experts en meer, staan in de kwart miljoen video's die verschijnen wanneer 
je zoekt 

 

  

 

2.12.  Genealogy Roadshow 
http://www.pbs.org/genealogy-roadshow/home/ 
Volg de voorbije seizoenen van dit PBS-programma en bekijk video's met tips van de 
deskundige hosts. 

 

 
 
 

2.13. Internet Achive 
http://www.archive.org/ 
 
Op deze site zonder winstoogmerk vindt u alles, van de favoriete radioprogramma's 

van uw voorouders tot gedigitaliseerde boeken (inclusief de vitale archieven van New 

York en andere staten waartoe Reclaim the Records toegang heeft gekregen voor de 

rechtbank). Of u kunt verdwenen en gewijzigde websites van weleer vinden met de 

Wayback-machine, die meer dan 327 miljard zoekopdrachten uitvoert 



 

    

 

2.14.  TNG 
http://lythgoes.net/genealogy/software.php?fbclid=IwAR2WV57QzX

w-ScNA2OqPPlSAm4WcTpF8EX3PznNPR6MqkUZ7ybW8BQBAHhY 

Bouw op een eenvoudig manier uw genealogische website. 

 

   
 

2.15. Mapmaker 
https://mapmakerapp.com/?fbclid=IwAR2GZ7jgkdzkXr86CEOPWtugK

RS1UjRUUFGW6QGTmD3wuY9cYhbNRYavFyQ 

Wenst u een notitie te plaatsen op een landkaart, dan is dit programma ideaal. 

  
 
 

2.16. Gentools.be  
http://www.gentools.be 

  

 

 

 

Deze Belgische site verwijst naar sites met hulpmiddelen voor genealogen. Wat vooral 

opvalt, is het grote aantal verwijzingen naar sites met bidprentjes. Bijna heel Vlaanderen 



wordt gedekt. De genealogische hulpmiddelen mag je zeer ruim nemen: verwijzingen 

naar bronnen in België en Nederland, Oud schrift, hoe uw stamboom publiceren op 

internet of als boek, enz.… 

 

2.17. Geneaknowhow.net  
http://www.geneaknowhow.net 

(NL) 

Deze site is vergelijkbaar met de vorige, 

maar biedt ook meerdere eigen 

cursussen, e.d. aan. 

 

 

 

2.18. Familiegeschiedenis.be 
http://www.familiegeschiedenis.be 

(NL) 

Webpagina van Histories met een stap-

voor-stap handleiding voor het zoeken 

naar uw familiegeschiedenis. Deze 

handleiding bevat o.a. filmpjes, 

verwijzingen naar bronmateriaal, ook 

andere dan Parochieregisters en 

Burgerlijke stand zoals 

krijgsgevangenen WO.1, emigranten 

naar Amerika, dienstplichtigen onder Napoleon, e.a. Ook verwijzingen naar 

hulpwetenschappen zoals paleografie. Echt een complete basiscursus genealogie. 

2.19. Historische woordenboeken 
http://gtb.inl.nl/?owner=MNW 

(NL) 

Deze site bevat woordenboeken voor 

het Nederlands van onze voorouders. 4 

boeken behandelen evenveel periodes: 

Oudnederlands, Vroeg-

Middelnederlands, Middelnederlands en 

de moderne tijd. 

 

 

 



2.20. Stamboom Cornet 
http://www.stamboom.org/stamboom/cornet 

(NL) 

Aan de hand van de familie Cornet geeft 

deze site een  stap-voor-stap handleiding 

hoe uw stamboom aan te maken. 

 

 

 

 

2.21. Woordenboek Latijn-Nederlands 
https://tonput.home.xs4all.nl/latijn/latalfa.html 

(NL) 

Deze webpagina heeft de in genealogie 

meest voorkomende termen alfabetisch 

opgelijst en er de Nederlandse vertaling bij 

geschreven. Zeer handig voor het begrijpen 

van oude parochieregisters. 

 

2.22. HCC Genealogie Interest Groep 
http://home.hccnet.nl/p.molema/links.htm?fbclid=IwAR1Om_OmjU0QzNiYeJ2HJq4eoo

hSMG64wlqE0iiy9_Zs5YED9zU5W748HzA 

(NL) 

Deze groep ontstond binnen de 

Nederlandse HCC (Hobby Computer Club), 

de landelijke vereniging van computer 

hobbyisten, toen een aantal leden in de 

jaren 80 van vorige eeuw zochten hoe hun 

computer hen kon helpen bij het 

uitoefenen van hun andere hobby, 

familiekunde. Zij hebben  dus de hele 

evolutie van de digitale genealogie meegemaakt en bezitten een massa ervaring. Deze 

pagina is hun link-pagina maar een bezoek naar de andere pagina’s is een aanrader. De 

vereniging is tevens de uitgever van Nederlandse computer tijdschriften zoals o.a. 

“Computer Totaal”.  

 



2.23. Waar ligt die gemeente nu weer? 
http://gov.genealogy.net/search/index 

(ENG) 

Deze pagina van het Duitse genealogy.net 

geeft u de coördinaten van alle Europese 

plaatsnamen. U krijgt het aantal plaatsen 

dat aan uw zoekterm beantwoordt, of het 

een gemeente of een gehucht of wijk is, 

tot welke fusiegemeente de plaats 

behoort, tot welke provincie en welk 

land, haar postcode en haar GOV coördinaten.  

 

 

2.24. Geschiedenis en genealogie van de Lage Landen 
http://johnooms.nl/geschiedenis-genealogie/ 

(NL) 

John Ooms website is een 

waardevolle bron voor geschiedenis 

en familiekunde in de Lage Landen, 

Nederland en België. Het bevat veel 

weetjes over geschiedkundige en 

bekende personen, honderden 

genealogieën, tips en handleidingen 

voor stamboom onderzoek, 

adellijke titels in België en 

Nederland, kastelen en kerken, enz.  

2.25. Oude voornamen, familienamen en plaatsnamen 
http://home.scarlet.be/marcel.vervloet/default.htm 

(NL) 

Op deze webpagina’s vertelt Marcel Vervloet u de 

geschiedenis en de betekenis van de verschillende 

namen, zowel plaatsnamen als ook voor- en 

familienamen. 

 

 


