• beschikt over www.genealogie.hcc.nl
waarop veel actueel nieuws verschijnt,
met heel veel informatie op genealogisch
gebied.
• publiceert jaarlijks Gens Humana, een
jaarboek met alle voorgaande nummers
van Gens Humana, genealogische software en honderden parentelen en kwartierstaten van leden.
• beschikt over Duitse en Amerikaanse
bronnen en anders over adressen om u
verder op weg te helpen bij uw genealogisch onderzoek in het buitenland.
• biedt korting bij de toegang tot een aantal (betaalde) genealogische websites.
• kent naast een bestuur ook een aantal
adviseurs. Zij zijn te benaderen voor vragen over het gebruik van de computer,
genealogische computerprogramma’s,
internet, archieven, et cetera. Wanneer
zij onverhoopt niet kunnen helpen, weten ze de weg naar anderen die dat wel
kunnen.
Kortom, voldoende voordelen om lid te
worden van HCC!genealogie.
Ga naar de website www.genealogie.hcc.nl
en meld u aan.
Wanneer u nu lid wordt ontvangt u gratis
een usb-stick met alle nummers van onze
publicatie Gens Humana (1986-2017).
Daarop staat ook een veelheid aan informatie over genealogische software, kwartierstaten en parentelen van onze leden en
andere interessante zaken (zoals bijvoorbeeld landkaarten uit de Brabant-collectie).
Zie onze website voor meer informatie over
genealogie, de interessegroep, bestuur
en adviseurs en de voordelen van het lidmaatschap.
Word lid van HCC!genealogie.
Voor het geld hoeft u het niet te laten.
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HCC!genealogie
secr@genealogie.hcc.nl

Internet: genealogie.hcc.nl

Waar komen we
vandaan?

Waar komen we vandaan?
Heeft u zich wel eens afgevraagd waar
uw familienaam vandaan komt, of wellicht uw familie? Waar en hoe uw voorvaderen leefden, werkten en woonden?
Vroeg u zich ooit af of die naamgenoot
ook een bloedverwant is? Of wat er
met die tak van de familie is gebeurd?
Of waar ter wereld u nog (verre) familie
heeft wonen?
Met genealogie, of stamboomonder–
zoek vindt u wellicht een antwoord op
dit soort vragen. En gelooft u ons maar,
wanneer u eenmaal met stamboomonderzoek als hobby begint, bent u een
verslaving rijker.
Kortom, een fantastische hobby.
Genealogie is de wetenschap waarmee
men zijn of haar, voorouders zoekt en
in kaart brengt. Het is dus de leer van
de ontwikkeling en verwantschap van
geslachten; ook wel familiekunde of geslachtskunde genoemd. Bij genealogie
onderzoekt men dus van wie men afstamt.
Deze boeiende maar tijdrovende hobby
wordt steeds meer beoefend. Wie wil er
niet weten wie zijn of haar voorouders
waren, waar ze vandaan kwamen en wat
ze deden? Nieuwsgierig is de mens naar
zijn afkomst altijd geweest, ook in vroegere
eeuwen.
In de 19e en 20e eeuw wordt genealogie
meer en meer beoefend door de ‘gewone
man’. In die tijd werden verenigingen en
tijdschriften opgericht. Het zoeken naar de
voorouders is als een begin maken aan
een bijna oneindige legpuzzel, waarvan u
in de loop van de tijd steeds meer losse
stukjes vindt en aan elkaar kunt passen.

Vóór het internettijdperk moest men archieven fysiek bezoeken om daar op zoek te
gaan naar stukken (documenten) die van
belang zijn om meer van uw familie te weten te komen. Nu steeds meer archieven op
internet publiceren wat zij voorhanden hebben, vaak zelfs scans van die stukken op
hun website tonen en indexen hebben die u
vrijelijk kunt doorzoeken op bijvoorbeeld uw
familienaam is het vandaag de dag wel wat
makkelijker geworden.
Iemand die met deze hobby wil beginnen
doet er goed aan eerst eens bij ouders,
grootouders en andere familieleden te rade
te gaan, om op die manier informatie over
die ouders, grootouders, overgrootouders,
et cetera te achterhalen. Dit soort informatie
is vaak nog gemakkelijk terug te vinden in
de familie. Vraag om trouwboekjes, overlijdens- en trouwkaarten. Al dit soort documenten zijn van belang om een eerste aanzet tot uw stamboom te geven. Als u daarna
nog verder wilt gaan, wordt het - al dan niet
via internet - een zoektocht in de archieven.
Na de oprichting van de HCC gingen steeds
meer leden van de vereniging de computer
voor hun hobby genealogie gebruiken. Op
13 december 1986 richtte een aantal amateurgenealogen de HCC Genealogie Gebruikersgroep op, nu heet die HCC!genealogie. Een interessegroep in HCC-jargon.
HCC!genealogie stelt zich onder andere ten
doel het leggen en bevorderen van contacten tussen genealogen die bij hun onderzoek en bij het vastleggen van gegevens
een computer gebruiken en het uitwisselen
van gegevens en het verstrekken van informatie op genealogisch gebied.
Om dit doel te bereiken ontwikkelt de vereniging verschillende activiteiten, zoals:

• Het organiseren van bijeenkomsten
over (computer-)genealogische onderwerpen;
• Het leveren van diverse diensten;
• Het verspreiden van een wekelijkse
digitale nieuwsbrief;
• Het onderhouden van een genealogische website.
Lidmaatschap
Om lid te worden van HCC!genealogie
moet u eerst lid worden van de HCC.
Naast het standaard contributiebedrag
voor het HCC-lidmaatschap (€ 41,45 incl.
een abonnement op het onvolprezen blad
PC-Active). Voor het lidmaatschap van
HCC!genealogie wordt een kleine extra
bijdrage van € 10,41 gevraagd. Wanneer
dit de eerste groepering van de HCC is
waar u lid van wordt, krijgt u daarop een
korting.
Om u aan te melden, ga naar:
www.hcc.nl/lid-worden
Wat betekent een HCC-lidmaatschap?
U wordt niet zo maar lid van een vereniging, het lidmaatschap biedt u vele voordelen.
Op de websites van HCC!genealogie en
HCC is meer informatie over deze en
andere voordelen van het lidmaatschap
te vinden.
Wat biedt HCC!genealogie?
• organiseert geregeld bijeenkomsten
met een keur aan sprekers, presentaties en cursussen (bijvoorbeeld:
genealogie, heraldiek en paleograﬁe
en computerprogramma’s).

