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VOLG HET SPOOR
NAAR JE VERLEDEN
Op 13 december 1986 richtte een aantal amateur-genealogen van HCC de
Genealogie Gebruikersgroep op. HCC!genealogie telt anno 2016 ruim 1.500 leden
die enthousiast worden ondersteund in hun onderzoek.

logiedag op een wisselende locatie. Naast deze
bijeenkomsten zijn adviseurs en bestuursleden
maandelijks aanwezig op Regionale Bijeenkomsten.
Op de Landelijke Bijeenkomsten zijn altijd twee
presentaties gerelateerd aan een genealogisch
programma, een website of archief. De meeste
presentaties worden live naar de leden gestreamd en op YouTube gezet, zie ook www.hcc.nl/
videos. Op de Regionale Bijeenkomsten wordt ondersteuning gegeven aan leden die willen starten
met genealogie of overstappen van programma
of platform, en aan gevorderden met genealogische ‘vastlopers’.
Genealogiedag 2015

D

e mens wil van nature zijn afstamming ken-

GENEALOGIESOFTWARE

nen en zijn familienaam in stand houden. Het

Aldfaer en GenDataPro zijn voor de leek mis-

handigste gereedschap voor (beginnende)

schien geheimzinnige termen, voor John Glaser

genealogen is tegenwoordig internet. HCC!genea-

(Coördinator Evenementen HCC!genealogie) zijn

logie is een levendige groep die behalve over de

deze genealogieprogramma’s gesneden koek.

vele mogelijkheden van internet, adviseert over

“GenDataPro is mijns inziens voor Windows het

bijvoorbeeld genealogische softwarepakketten. De

beste programma, maar veel genealogen gebrui-

groep biedt een omvangrijk netwerk om kennis en

ken het gratis te downloaden programma

ervaringen uit te wisselen. Door het organiseren van

Aldfaer”, aldus John. “Dat is grafisch niet zo

Landelijke Bijeenkomsten met presentaties, het uit-

sterk als GensDataPro, maar niet iedereen print

geven van de jaarlijkse publicatie Gens Humana en

alles of legt de lat zo hoog dat het er ook mooi

het onderhouden van de websites www.genealogie.

moet uitzien op je website. Veel leden gebruiken

hcc.nl en www.stamboom.nl informeert de Interesse-

nog steeds naar tevredenheid PRO-GEN (een

groep (IG) de leden over de laatste ontwikkelingen.

DOS-programma). Voor iOS (Apple) zijn Family
Tree Maker en Reunion prima geschikt, zelfs voor
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Linux zijn er genealogische programma’s. Een

Er zijn jaarlijks drie Landelijke Bijeenkomsten in

andere vorm zijn de webbased programma’s,

Baarn en eenmaal per jaar is er een HCC!genea-

platform-onafhankelijk.”
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WELK PROGRAMMA?

achterstand met het online brengen van hun ge-

Om inzicht te geven in de (bekende) program-

gevens”, weet John. “Veelal zijn de akten nog niet

ma’s, heeft de IG op de website een overzicht

online. Het is een kwestie van geduld, geregeld

samengesteld van programma’s met hun speci-

komen er aanvullingen. De gratis website www.

fieke voor- en nadelen. Hier vandaan kun je direct

WieWasWie.nl van het CBG heeft heel veel gege-

een volgen naar de site van/over dat programma.

vens van de Burgerlijke Stand. Sinds kort is er de

Vaak is het mogelijk om een gratis (proef-)exem-

website voor open archieven www.OpenArch.nl,

plaar te downloaden. “Alle goede programma’s

deze site is ook gratis en kan een aanvulling zijn

zijn tegenwoordig voorzien van een Gedcom-

op de ontbrekende gegevens. Het Nederlandse

module, zodat gegevens eenvoudig van of naar

portaal voor Family Search is www.zoekakten.

andere programma’s of computers geïmporteerd

nl. Hier kan men vaak wel de akten terugvinden

en geëxporteerd kunnen worden”, licht John toe.

als de plaats en datum bekend zijn. Houd er wel

HCC!genealogie

DNA
John vindt het ontbreken van een DNA-overzicht een gemis. “Doordat deze overzichten niet
aanwezig zijn, is men ook terughoudend met het
laten testen van DNA. Zelf heb ik een werkinstructie geschreven hoe je met GensDataPro deze
overzichten kunt maken. Op mijn verzoek zijn
de DNA-overzichten wel opgenomen in HuMogen, een SQL-based programma.” Zie ook: www.
humo-gen.com.

FAMILIE GLASER

rekening mee dat geboorten en overlijden enkele

John is zelf 30 jaar geleden begonnen met het

dagen laten pas geregistreerd worden. Het kan

vastleggen van familiegegevens. De aanleiding

voorkomen dat de akten bijna ‘onleesbaar’ zijn

was een familiereünie. “Mijn opa, van mijn vaders

vanwege ‘oud schrift’. Regelmatig worden er door

kant, had 13 kinderen. Alle levende ooms en

ons cursussen paleografie (lezen van oude hand-

tantes waren op deze reünie aanwezig, maar ook

schriften) gegeven.”

veel neven en nichten. Om een en ander in kaart
te brengen, gebruikte ik nog een tekstverwerker,

INFORMATIEVE WEBSITE

later heb ik deze gegevens in een genealogisch

De uitgebreide website www.genealogie.hcc.nl

programma ingevoerd. Bij de volgende reünie

biedt veel, zoals: wat doet HCC!genealogie voor de

kon ik een stamreeks, een kwartierstaat en een

leden, wat is het laatste (genealogische) nieuws,

parenteel laten zien, inclusief fotokopieën van een

wanneer zijn er bijeenkomsten, welke genealogi-

aantal akten. Tegenwoordig worden alle gegevens

sche programma’s zijn er, hoe moet je zoeken in

gepubliceerd op mijn eigen website www.johngla-

Amerika of Duitsland, welke archieven en genealo-

ser.nl maar ook bij www.stamboom.nl, de site van

gische verenigingen bestaan er? Frank Lether (PR)

HCC!genealogie. Verder op Genealogie-Online,
Geneanet, MyHeritage, WeRelate en GeneaWiki.
Ik heb zo’n 4.000 namen en ben nu bezig om de
kwaliteit van mijn bestand te verbeteren, onder
andere door het toevoegen van akten bij de bronvermelding. Regelmatig krijg ik door alle publicaties e-mailtjes met aanvullingen, erg leuk!”

FYSIEKE ARCHIEVEN
Bedenk dat je met uitsluitend digitale hulpmiddelen geen sluitend genealogisch onderzoek kunt

Gezocht: vrijwilligers voor
HCC!genealogie
Vrijwilligers zijn zeer belangrijk. Het huidige bestuur, de adviseurs en
de webmasters zijn allen vrijwilligers. Voor het bestuur zoeken we nog
een nieuwe penningmeester en om de dekking van adviseurs landelijk
te krijgen, zoeken we nog leden voor de regio’s Friesland, Drenthe en
Brabant. Wie zich wil aanmelden als vrijwilliger, kan een e-mail sturen
naar onze secretaris, via de website, of even binnenlopen tijdens een van
de regionale of landelijke bijeenkomsten.

doen. “Helaas hebben nog veel archieven een
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Waar wonen al die mensen met dezelfde achternaam als jij?
en Cees Heystek (voorzitter) houden deze lijst up-

wezen onbeperkt. In principe kan iedere figuur in

to-date. Op de website staat ook een lijst van alle

een wapenschild voorkomen, mits die voldoet aan

bekende archieven per provincie waarvan de URL

de eisen van stilering.

van de website bekend is. Vervolgens kies je het
betreffende archief om nadere informatie te krijgen

OP ZOEK NAAR JE FAMILIEWAPEN

en eventueel naar de site te linken.

Voor informatie over familiewapens is http://
heraldiek.startpagina.nl een goed begin. Een an-

WAT VOERT Ú IN UW SCHILD?

dere site is die van Wazamar op http://tinyurl.com/

Cees Heystek, voorzitter HCC!genealogie, heeft

huau2c6. Een eigen familiewapen construeren is

nog meer pijlen op zijn boog. Hij is specialist in
heraldiek en geeft hierover geregeld lezingen
in het land. Leden kunnen bij hem terecht met
vragen over familiewapens. Heraldiek is het
historische fenomeen dat mensen zich kenbaar
maken door middel van visuele kentekens die
we ‘wapens’ noemen. Ook de wetenschap die dit
fenomeen bestudeert wordt heraldiek genoemd.
Een familiewapen moet voldoen aan de officiële
regels van de blazoenkunst, zo moet het bestendig en vererfbaar zijn. De heraldische voorstellingen op wapenschilden worden ingedeeld in geo-

Geneagram van John Glaser

metrische- en natuurlijke ‘stukken’. Hun aantal is in
een hachelijke zaak. Het is verboden het wapen
te voeren van een tot de Nederlandse adel beho-

Agenda
De eerstvolgende Landelijke Bijeenkomst is op 18 februari 2017 in
het Gereformeerde Paas- of Kruiskerkzalencentrum, ook wel het
zalencentrum Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a in Baarn, van 10.00 tot
15.00 uur. Info: j.m.f.glaser@kader.hcc.nl.
En uiteraard zien we iedereen graag op 8 oktober tijdens de jaarlijkse
HCC!genealogiedag in Amsterdam!

rende familie of publiekrechtelijk rechtspersoon.
Het is ongebruikelijk om nieuwe wapens te voeren
die te veel lijken op het wapen van een andere
familie of waarin rangkronen, banieren en schildhouders zijn toegepast. Rangkronen en banieren
mogen alleen worden gevoerd door adellijke
families, terwijl het opnemen van schildhouders in
burgerwapens niet onomstreden is. Zie voor meer
informatie www.genootschap-heraldiek.nl.
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FAMILIENAMEN

Adviseur, Webmaster voor onze agenda en sinds

Het is in Nederland pas sinds 1811 verplicht een

drie jaar Coördinator Evenementen.”

HCC!genealogie

familienaam te dragen. Eenzelfde naam wil echter
nog niet zeggen dezelfde familie; er zijn meer

TOEKOMSTPLANNEN

timmermannen die de naam Timmerman hebben

Wat zijn de toekomstplannen van de IG? John:

aangenomen. In Nederland zijn naar schatting

“In de eerste plaats handhaving van de huidige

80.000 verschillende familienamen. Waar wonen al

structuur en organisatie. Verder hebben we nu

die mensen met dezelfde achternaam als jij? Op

voor een deel van onze website nog een apart

www.cbgfamilienamen.nl kun je de geografische

account voor onze leden. In de toekomst willen

spreiding ervan in Nederland nagaan. Zo blijkt de

we het account koppelen aan de website van

provincie Friesland de enige provincie zonder

HCC.nl. Voor de leden werkt dat eenvoudiger en

naamgenoten van de hoofdredacteur van PC-Ac-

het geeft minder vragen. Verder ontvangen de

tive, terwijl personen met dezelfde familienaam

leden jaarlijks een medium met daarop bijna

als de auteur van dit artikel zich concentreren in

1.000 kwartierstaten en parentelen aangeleverd

Noordoost-Limburg. Leuke weetjes, want ‘wie zijn

door onze leden, maar ook onze publicatie Gens

voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet

Humana. Eerst was dat een CD, later een DVD en

weerd’!

sinds vorig jaar een usb-stick. Mogelijk kunnen
we in de toekomst een link versturen waarmee de

ADVISEURS

leden deze gegevens kunnen downloaden.

Informatie verstrekken aan belangstellenden

Tips voor andere Interessegroepen om succesvol

is een tweede natuur bij de IG. De adviseurs,

te zijn? Zorg voor een jaarlijks grootschalig lande-

bestuurs- en kernleden die andere leden helpen

lijk evenement waarmee je naar buiten treedt en

bij vragen, zijn het gezicht van HCC!genealogie.

zorg dat je de pers haalt en daardoor ook nieuwe

Zij zijn te benaderen voor vragen over het ge-

leden kunt werven. Vergelijkbaar met onze jaarlijk-

bruik van de computer, genealogieprogramma’s,

se HCC!genealogiedag.”

internet en archieven. Op de website staat een
overzicht van beschikbare adviseurs per regio en
wat diens specialiteit is. Veel adviseurs zijn ook
aanwezig op de Regionale clubavonden, middagen of dagen.

JOHN EN HCC
John Glaser loopt zelf al heel wat jaren mee met
HCC. Hij is lid sinds 1980 en door zijn postcode
ingedeeld bij HCC!utrecht. “Na enkele jaren was ik
al penningmeester, daarna secretaris en bijna tien
jaar voorzitter. Voordat er internet was, ben ik ook

Kom naar de HCC!genealogiedag
De jaarlijkse HCC!genealogiedag wordt dit jaar gehouden in het Stads
Archief Amsterdam. Hier wordt in samenwerking met het archief een
helpdesk en een informatiemarkt georganiseerd met 20 standhouders
die bijna alle programma’s en bekende websites presenteren. Daarnaast
verzorgt het archief rondleidingen, lezingen en films.
Wie het spoor naar zijn of haar verleden wil volgen, is van harte uitge
nodigd op 8 oktober 2016. Een prachtige kans om met je onderzoek te
beginnen of om je hobby te verdiepen.

nog een aantal jaren systeembeheerder geweest
van een Fido-node, een computer waarmee je
met een modem
verbinding kon maken, berichten van
andere leden kon
zien en bestanden

Meer links:
www.genealogieonline.nl
www.geneanet.org
www.myheritage.nl
www.werelate.org
Tip: Twitter mee via @hccgenealogie

en programma’s kon
downloaden. Sinds
1993 ben ik lid van

genealogie

HCC!genealogie en

John Glaser

al snel kwam ik in

Dit artikel is geschreven in samenwerking met

Zie voor meer informatie

het bestuur, maar

HCC!genealogie, één van de Interessegroepen

over genealogie ook PC-

dan met de functies

van HCC. http://genealogie.hcc.nl
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