
 

Open de stamboom op WieWasWie via MijnHome en klik op de link ‘Exporteer naar GEDCOM’, kies 

voor ‘Bestand opslaan’ en sla het GEDCOM-bestand op in één van de mappen op je computer (of op 

een usb-stick). 

 

NB: de afbeeldingen die je in het levensverhaal hebt verwerkt (op de Persoonspagina, ‘Het leven 

van…’), kunnen om technische redenen helaas niet in het GEDCOM-bestand worden verwerkt. 

 

Ga naar StamboomNederland (www.stamboomnederland.nl), log in 

(http://www.stamboomnederland.nl/login), of maak een gratis account aan via de blauwe knop 

‘Registreren’ (http://www.stamboomnederland.nl/registration). 

 

Maak na inloggen onder ‘Home’ een nieuw stamboomproject aan via de knop ‘Project toevoegen’, of 

maak gebruik van het project dat na de registratie automatisch wordt gecreëerd. 

  

http://www.stamboomnederland.nl/
http://www.stamboomnederland.nl/login
http://www.stamboomnederland.nl/registration


Controleer of het juiste project is geactiveerd (groen bolletje achter de projectnaam), klik op de 

paarse knop ‘Bronnen’ en daarna op de zilvergrijze knop ‘GEDCOM importeren’. 

 

Zoek en selecteer via de knop ‘Bladeren’ het opgeslagen GEDCOM bestand van je WieWasWie 

stamboom en klik daarna op de blauwe knop ‘Importeer’ (afhankelijk van de grootte van de 

stamboom kan de import even duren). 

 

Bekijk ter controle via de paarse knop ‘Personen’ de geïmporteerde persoonsgegevens. 



Via de potloodicoontjes achter de persoonsnamen kom je in het scherm ‘Persoon details’ waar je in 

het veld ‘Notitie’ het levensverhaal terugvindt dat je op de Persoonspagina in WieWasWie hebt 

geschreven. Als je op de Familiepagina ook een verhaal hebt ingevoerd, komt deze in het notitieveld 

van de eerste persoon in de stamboom te staan. 

In het veld ‘Notitie’ worden ook de links opgenomen naar de documenten die je in WieWasWie aan 

de betreffende persoon had gekoppeld. Deze links fungeren als bronverwijzing. Door de links te 

kopiëren en in de adresbalk van je browser te plakken, kun je de bijbehorende 

Documentdetailpagina van WieWasWie openen. 

 

NB: Onder het veld ‘Notitie’ moet je vanwege de wet op de privacy het vinkje verwijderen bij 

‘Openbaar’ wanneer de gegevens van de betreffende persoon niet openbaar mogen zijn. Dit dient te 

gebeuren voordat de stamboom openbaar wordt gezet! Vergeet na verwijderen van het vinkje niet 

om op de blauwe knop ‘Bewaren’ te klikken! 

 



Klik op de paarse knop ‘Home’ en daarna op het potloodicoontje achter het project met je 

WieWasWie stamboom. Je komt dan in het scherm ‘Project details’. 

 

Klik in het scherm ‘Project details’ op de zilvergrijze knop ‘Aanpassen’. Wijzig indien nodig de 

projectnaam, maak je project ‘Publiek toegankelijk’ en klik op de blauwe knop ‘Bewaren’. 

 

 

 

Op die manier worden de personen uit jouw stamboom (met uitzondering van de om privacy 

redenen afgeschermde personen) later opgenomen in de zoekresultaten van WieWasWie en is je 

stamboom vindbaar voor andere onderzoekers. 

 

NB: verwijder voor het openbaar maken van je stamboom eerst bij alle nog levende personen in het 

scherm ‘Persoon details’ het vinkje bij ‘Openbaar’. 

 

 


