geneaknowhow.net
Voor ondersteuning van uw genealogisch onderzoek
gaat u naar http://geneaknowhow.net

Het platform geneaknowhow.net herbergt verschillende internet-sites, allen
bereikbaar via het adres http://geneaknowhow.net Elke site heeft een eigen
aandachtsgebied. Het gemeenschappelijk doel is het ondersteunen van de
genealoog bij zijn of haar onderzoek. Onderzoeksresultaten en reclame zullen
geen deel gaan uitmaken van dit gratis te bezoeken platform. Maak kennis met de
schat aan informatie!
Om de continuïteit te waarborgen is Geneaknowhow sinds 2009 een stichting.

Digitale Bronbewerkingen Nederland en België
Deze in 1997 gestarte en inmiddels populaire site geeft een overzicht van alle
bekende bewerkingen van dit moment. Het gaat vooral om bronnen op het internet,
maar ook om die welke te vinden zijn op cd-rom of dvd. Bronbewerkingen kunnen
van vorm verschillen. Zo zijn er onder andere complete transcripties, indexen,
regesten en gezinssamenstellingen. Het gaat bij bewerkingen altijd om alle namen
in een bron en niet om een selectie van gegevens van bepaalde families. Naar
beschikbare afbeeldingen van bronnen wordt uiteraard eveneens verwezen.
De twee volgende sites kunnen worden gezien als onderliggende sites van Digitale
Bronbewerkingen. Ze bevatten bewerkingen die op de server van Geneaknowhow
zelf zijn geplaatst. Alle gegevens die op deze twee sites aanwezig zijn, worden ook
genoemd op Digitale Bronbewerkingen Nederland en België.

Van Papier Naar Digitaal
Deze site werd in eerste instantie als losstaand project gestart. Na anderhalf jaar
bleek dit initiatief zo succesvol, dat besloten is om het als vast onderdeel van
Geneaknowhow voort te zetten. Hier zijn vooral afbeeldingen van genealogisch
archiefmateriaal te vinden, maar daarnaast zijn inmiddels al veel bewerkingen van
dit materiaal opgenomen. Vaak kan daardoor het gevondene in een bewerking
meteen worden bekeken in de afbeelding van het origineel.

GeneaScript
Dit eind 2011 aan het domein toegevoegde onderdeel van Geneaknowhow.net
bevat bewerkingen van allerlei aard. De makers ervan bieden deze aan, om deze
online te plaatsen, zodat collega-onderzoekers gebruik kunnen maken van dit
werk. De site biedt de mogelijkheid om bewerkingen die al niet elders zijn
gepubliceerd aan het grote publiek aan te bieden en deze voor de toekomst te
behouden.

FAQ Genealogie Benelux
Op deze thematisch ingerichte site zijn veel voorkomende vragen (FAQ’s) en
antwoorden te vinden, maar ook achtergrondinformatie. De site heeft een relatie
met de genealogische nieuwsgroep voor de Benelux. Op dit moment is de
informatie
rond
de
volgende
thema’s
gegroepeerd:
belastingen,
bevolkingsregistratie, bronnen, dagelijks leven, handel en beroep, koloniaal, Latijn,
militairen, onderzoek, recht en notariaat en Vocabulair. En er is een hoekje
Vreemde Vondsten. Een site om heerlijk op te zwerven, om uw kennis te verrijken
en ideeën op te doen.

Genea-Lokaal
Op Genea-Lokaal zijn complete cursussen beschikbaar die u download naar uw
eigen computer en daar (lokaal) in alle rust kunt volgen. De cursus paleografie is al
e
e
in korte tijd een groot succes geworden. De 15 lessen zijn gericht op het 16 tot 19
eeuwse schrift. Nieuw is de cursus Middeleeuws Latijn, met 22 hoofdstukken die u
op weg helpen met de lastige grammatica wanneer u een tekst gaat vertalen. Als u
met uw onderzoek de late Middeleeuwen nadert, komt u dit Latijn meer en meer
tegen.

Het verleden in beeld
De plaatjes-site van geneaknowhow.net. De site telt honderden illustraties die u
letterlijk laten zien hoe het verleden er uit zag. De plaatjes zijn vrij naar uw eigen
computer te kopiëren. Aardig om uw familiegeschiedenis mee aan te kleden! Op dit
moment zijn twee groepen illustraties voorhanden, te weten beroepen en schepen.
Hieronder vallen onder meer de bekende collectie Luyken (±1690), met etsen van
beroepen en moraliserende rijmpjes, en de collectie schepen van Groenewegen
(1788). Afbeeldingen vrij van copyright blijven van harte welkom …

Regelgeving in de Nederlanden
Hoe werd het leven geregeld in de stad of het dorp waarin de mensen leefden
waar u onderzoek naar doet? Al in de middeleeuwen bestond er regelgeving in de
vorm van costumen of keuren, waarin werd vastgelegd wat men wel en niet mocht
en welke straffen golden bij overtreding van die regels. Deze site bevat regelgeving
e
vanaf de late middeleeuwen tot in de 20 eeuw. Vaak zijn het regelingen die
slechts golden voor een dorp of voor een bepaalde beroepsgroep. Kaarten en
naslagwerken bieden steun bij het begrijpen van de historische teksten.
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