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Begin met vast te stellen met welke versie die bestanden gemaakt zijn.  

Zie http://www.deruiter.ch/Aldfaer/Helpdesk/Aldfaer%20versie.pdf  

Je hebt nu alle bestanden op een gelijk versie niveau en nu kunnen de gedcom export/import slagen 

beginnen. Hèt probleem is dat importeren van bestanden via gedcom mogelijk dubbele personen (2x 

dezelfde persoon in het doelbestand) gaat veroorzaken. Die dubbele dien je daarna handmatig 

samen te voegen. Maar daar kom ik op terug. 

Doe nu Menu > Extra > Instellingen > GEDCOM export: 

 

• Zet alle vinken aan behalve Materiaal (materiaal komt later). 

Let op: alleen voor deze export de vink [*Beveiligde*] tekst zetten. NIET voor “normale” 

export acties 

• Zet de radio button ANSI 

• OK 

Open nu een te exporten stamboombestand 

Doe Menu > Bestand > Exporteer GEDCOM. Op de privacy vraag “Nee” 
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Bij een default installatie van Aldfaer is het 

doelpad : 

Mijn documenten\Aldfaer\Gedcom. 

Voer de gewenste naam in. 

Sluit het bestand en open het bestand 

waarin je wilt importeren. Ik noem dat 

maar even "moederbestand", maar dat kan 

iedere andere naam zijn die je gebruikt hebt.  

Maak nu eerst een veiligheidskopie met Menu > Stamboom > Veiligheidskopie maken. 

Doe Menu > Bestand Importeer GEDCOM 

• Zet de vink Importeer in huidige stamboom 

• Browse naar de map Mijn 

Documenten\Aldfaer\Gedcom en selecteer het te 

importeren Gedcom bestand 

• Klik het schijficoon en geef het resultaat een 

nieuwe naam, b.v moederbestand2.aldf en klik de 

knop Import 

• Maak een veiligheidskopie met Menu > 

Stamboom > Veiligheidskopie maken zonder de 

bestaande veiligheidskopie te overschrijven 

• In Menu > Extra > Instellingen > Rapporten > 

Tekst > Presentatie zet je alle vinken behalve 

materiaal > OK 

• Doe Menu " Stamboom > Controleer gegevens 

• Zet de vink Mogelijk dubbele personen en klik de knop Volgende 
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• In het venster "Controle" dat verschijnt klik het gele icoon, op de Privacy vraag klik Nee 

 

• Je krijgt dan 

 

Aan de hand van deze lijst doe je voor iedere mogelijk dubbele persoon: 

1) klik de eerste van de mogelijk dubbele vermelding aan, deze verschijnt in het hoofdvenster 

 

2) mogelijk dat je nu al een indicatie hebt dat het geen dubbele is 
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3) indien dit niet het geval is klik het icoon Persoonskaart. Houdt dit venster geopend. 

 

4) terug naar de controle lijst moederbestand2 en klik de tweede persoon aan. 

 

5) vergelijk nu de  inhoud van de openstaande persoonskaart met de inhoud van het 

hoofdvenster. 
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6) als dit bevestigt dat het een dubbele vermelding betreft, voer de ontbrekende/aanvullende 

gegevens van de persoonskaart in bij de persoon in het hoofdvenster. 

7) selecteer de persoon van de openstaande persoonskaart in de personenlijst 

 

8) doe een rechtsklik op die persoon en kies: Geselecteerde personen verwijderen uit de 

stamboom. 

 

Klik Ja 

Herhaal deze procedure voor ieder mogelijk dubbele vermelding uit de controle lijst 

moederbestand2 

In de Windows verkenner, verplaats het eventuele materiaal behorende bij het geïmporteerde 

stamboombestand in de map materiaal van het moederbestand (zonder nummer). 

• Doe nu in Aldfaer Menu > Stamboom > Bestandsherstel gevolgd door Menu > Bestand > 

Veiligheidskope maken 

• Sluit moederbestand2 
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• Herhaal deze procedure voor ieder te importeren stamboombestand waarbij het resultaat 

bestand dan wordt moederbestand3 en bij de volgende import moederbestand4 etc. 

Als dit is afgesloten, sluit Aldfaer 

In de Windows verkenner, herbenoem moederbestand.aldf in moederbestand_oud.aldf 

Herbenoem het laatste moederbestand, stel moederbestand4.aldf nu in moederbestand.aldf 

Verwijder de Aldfaer.cfg uit C:\Aldfaer 

Start Aldfaer 

Via Menu > Bestand > Open open je het bestand moederbestand.aldf 

Doe Menu > Stamboom > Bestandsherstel gevolgd door Menu > Bestand > Opslaan 

In principe is dit nu het einde van de procedure 


