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Het probleem bij het samenvoegen van stamboom bestanden is dat er geen « automatische » methode 
bestaat of, naar mijn mening, geprogrammeerd kan worden, die via het importeren van een gedcom 
bestand of welke andere methode dan ook, een resultaat geeft zonder dat dubbele vermeldingen van 
personen ontstaan.  

Onderstaand is een beschrijving van een viertal methodes welke het probleem van het verkrijgen van 
dubbele vermeldingen voor zo ver als mogelijk is helpen te voorkomen. 

Methode 1 en 3 zonder mogelijk dubbele personen, tenzij u zelf invoerfouten maakt. 

Methode 2 en 4 waarbij het ontstaan van mogelijk dubbele personen en/of verlies van koppelingen niet 
100% uitgesloten kan worden.  

Methode 1 is naar mijn mening alleen werkbaar voor niet al te grote bestanden. D.w.z minder als 1000 
personen en met veel dubbele vermeldingen tussen de samen te voegen bestanden. 

Let op: omdat ik met een Franstalig systeem werk (NL is in Zwitserland niet beschikbaar) kan ik niet alle 
vensters in het Nederlands tonen. Indien iemand mij deze kan toesturen is een volledige NL versie 
mogelijk. 

Onderstaand, telkens beginnend op een nieuw blad, treft u aan: 

Procedure voor het verkrijgen van een Excel werklijst op basis van een 
ontvangen gedcom bestand 

Methode 1 

Methode 2 

Methode 3 

Methode 4 

Afwerking na alle bovenstaande methodes 
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Procedure voor het verkrijgen van een Excel werklijst op basis van een 
ontvangen gedcom bestand 

Start Aldfaer > Menu > Bestand > Importeer 
GEDCOM > 

 

Via het mapicoon browse naar C:\Aldfaer\gedcom 
en kiest het betreffende gedcom invoerbestand 

Klik het Schijficoon en voer 8in Stamboom een 
naam in voor het te genereren bestand. In de 
verdere procedures wordt dit omschreven als 
“invoerbestand” 

 

 

 

 

 

 

Kies het bonusrapport 
Personenlijst naar Excel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik Nee want je wilt alle personen. 
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Vink zetten voor: Verander instelling over te 
nemen gegevens en klik OK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vink de instellingen zoals aangegeven 

Klik OK 
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Start Excel 

 

Klik het Map Open icoon en browse naar 

  

C:\Users\xxx…\Documents\Aldfaer\Rapportuit
voer\excel\personen 

Kies Alle Bestanden 

 

Dubbelklik personenlijst_excel 

 

Klik de bovenste radio knop 

 

 

 

 

 

 en Volgende 

 

 

Vink tabulatie uit 

 

Vink punt-komma aan 

 

 

 

Klik Volgende en Einde en het 
resultaat verschijnt in Excel 
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Kies veld A2 > Weergave > en zet de kopregel vast.  

 

Kies kolom D, E, F, G, H en I > Accueil(?) > Wissen  

Herhaal dit voor kolom E. Vervolgens voor G en H. Voeg nu een lege kolom A toe 

Gegevens > Sorteren 

 

OK 
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En schrijf dit nu als Excel bestand weg en houd deze open. 

Vanaf nu zijn er verschillende mogelijkheden, ik beschrijf er 4. 
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Methode 1 

De bedoeling is het ontvangen invoerbestand te filteren op niet toe te voegen personen, deze uit te 
sluiten en van de te importeren personen een persoonskaart te maken om deze personen handmatig 
toe te voegen in het doelbestand 

Open in Aldfaer het doelbestand.  

Maak nu een vergelijking tussen de Excel en de personenlijst van het doelbestand. Vergelijk de 
belangrijkste gegevens 

Markeer in de Excel in kolom A de personen waarvan je informatie wil toevoegen. Sorteer nu deze lijst 
op de markering in kolom A 

Verwijder nu alle niet in kolom A gemarkeerde personen 

Open nu in het doelbestand 1 voor 1 de gemarkeerde personen en voer in of wijzig de gegevens in het 
doelbestand. Betreft het een nieuw persoon voeg je deze toe in het doelbestand.  

Opmerking: Ja, het is veel werk, zeker voor bestanden van enige omvang maar dit kan een ieder doen 
en garandeert dat alle van toepassing zijnde gegevens overgenomen worden.  

Vervolg op laatste pagina 
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Methode 2 

De bedoeling is het ontvangen invoerbestand te filteren op niet toe te voegen personen, deze uit te 
sluiten en van de resterende personen een gedcom bestand te genereren en deze vervolgens te 
importeren in het doelbestand. Het is een afweging tussen de omvang van het aantal te importeren 
personen en het risico van mogelijk verlies van koppelingen om deze methode te gebruiken  

Kies in Aldfaer het invoer bestand 

Aan de hand van de Excel lijst verander je de achternaam van de niet te gebruiken personen door deze 
met xv als eerste letters aan te vullen.  

Sorteer de Excel lijst 

In de personenlijst nu de eerste naam beginnen met xv aanklikken, shift in drukken en de laatste 
beginnend met xv aanklikken.  

Dit doet alle personen beginnend met xv selecteren. Rechtsklik en kies de laatste optie 

 

Bestand bewaren als met een nieuwe naam opdat het oude bestand als reserve ter beschikking blijft. 
Voer een Bestandsherstel uit Shift+Ctrl+B en genereer nu de gedcom via  

Menu > Bestand > Exporteer GEDCOM > C:\Aldfaer\Gedcom > invoerbestand  

Open het doelbestand: Menu > Bestand > Importeer GEDCOM> C:\Aldfaer\Gedcom > invoerbestand 

 

Zet de vink: Importeer in huidige stamboom.  

 

Indien gewenst, afhankelijk van het door u gebruikte 
schrijfwijze, zet de vink : Namen omzetten in hoofdletters 
en kleine letters.  

Klik het mapicoon en browse naar C:\Aldfaer\Gedcom > 
invoerbestand  

Klik Import 

 

 

Opmerking: net als met methode 4 bestaat het risico dat specifieke koppelingen verloren gaan. Het is 
uw afweging deze methode wel of niet te gebruiken. 

Vervolg op laatste pagina  
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Methode 3 

Doel is direct vanuit het invoerbestand gegevens via knippen en plakken over te nemen in het 
doelbestand 

Voor gebruikers die veel ervaring met computers hebben en over 2 beeldschermen beschikken, verwijs 
ik naar: http://www.deruiter.ch/Aldfaer/Aldfaer2x/Aldfaer%202x.htm  

Men kan dan 2 bestanden naast elkaar openen en direct met knippen en plakken de informatie over 
nemen. 

Dit is een door mij gebruikte werkwijze waarbij ik in van het te importeren bestand eerst een kopie 
wegzet en vervolgens de twee personenlijsten naast elkaar zet. 

 

Op het linker scherm het doelbestand en op het rechter scherm het invoerbestand 

Ik ga hierbij op alfabetische volgorde te werk en houdt via de keuze “referentiepersoon” bij waar ik ben  

Zo ben ik al meerdere maanden bezig een extern verkregen bestand van ruim 32’000 personen samen 
te voegen met een bestand van rond 82’000 personen maar het is naast methode 1, de manier om geen 
dubbele vermeldingen zonder mogelijk verlies van gegevens te verkrijgen. 

Vervolg op laatste pagina 
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Methode 4 

Als methode 3 echter met het verschil dat men aan de hand van de werklijst, systematisch een 
vergelijking maakt tussen het invoerbestand en het doelbestand met het doel de niet te importeren 
personen te verwijderen.  

Die personen die men niet wil importeren selecteert 
men in de personen lijst en rechtsklik 

 

 

Als klaar,  

Menu > Bestand > Bewaren 

Doe shift+cntrl+B voor uitgebreid bestandsherstel en vervolgens  

Menu > Bestand > exporteren GEDCOM in C:\Aldfaer\Gedcom\invoerbestand.ged 

Open doelbestand 

 

Menu > Importeren GEDCOM > 

 C:\Aldfaer\Gedcom\invoerbestand.ged  

 

 

 

 

 

 

Opmerking: net als met methode 2 bestaat het risico dat specifieke koppelingen verloren gaan. Het 
is uw afweging deze methode wel of niet te gebruiken. 

Vervolg op laatste pagina 
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Afwerking na alle bovenstaande methodes 

Menu > Stamboom > Controleer gegevens (Shift+Ctrl+C) 

Voer de volgende controles 1 voor 1 uit met de vink voor 
uitgesloten personen gezet: 

1. Fouten in database 
2. Mogelijk dubbele personen 
3. Logische volgorde data met de 5 vinken aan 
4. Leeftijd met in het volgende scherm de vink voor 

markeer als overleden gezet. 

 

 

 

 

Aan de hand van de resultaten, eventueel de nodige correcties uitvoeren. 

Indien u personen zonder relatie (GR) uit het bestand wenst te verwijderen, open de personenlijst, open 
slotje, klik de kolom Generatie. Bovenaan staan nu alle GR personen en met klik eerste, shift ingedrukt, 
klik laatste en rechtsklik kunt u in één klap alle voorkomende GR personen verwijderen. 

LET OP: ook die GR personen die u mogelijk bewust in uw bestand heeft opgenomen!! 

-.- 

 

Commentaar en of aanvullingen op het bovenstaande, svp mail naar ruud@deruiter.ch 


