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Herman de Wit
Sinds de zomer van 1997 ben ik vrijwel dagelijks enige tijd
‘achter de computer’ te vinden. Het lijkt een verslaving en als ik
daarover nadenk, ben ik er zeker van dat het verslavende
element zit in het proberen zo goed mogelijke informatie te
bieden voor andere genealogen. De computer en het internet
zijn daarbij ‘slechts’ de onmisbare hulpmiddelen. Los van de
tijdelijke werkzaamheden die er vanzelfsprekend ook zijn, gaat
de meeste tijd op aan het dagelijks uitbreiden en onderhouden
van de links op de site Digitale Bronbewerkingen Nederland en
België. Gemiddeld kost het werk aan het domein
Geneaknowhow.net inmiddels zeker tien uren per week. Maar
er was en is gelukkig nog meer dan het onderhouden van de
sites ….

In 1958 ben ik geboren in het grensplaatsje ’s-Heerenberg waar
ik heb gewoond tot het moment dat ik vanwege mijn werk ging
verhuizen. Ik was opgeleid tot onderwijzer en na mijn militaire
diensttijd was het lastig om een vaste baan te vinden in de
krimpende arbeidsmarkt van het onderwijs in die tijd. Na een
korte periode invalwerk te hebben gedaan in het onderwijs
besloot ik om verder rond te kijken en dat had meteen succes.
Het was mijn start als hulpverlener van kinderen en
jongvolwassenen die tijdelijk of langdurig niet meer in hun
gezinssituatie konden wonen.
Binnen dit werkveld heb ik ruim twaalf jaren gewerkt. Daarná
ben ik overgestapt naar het werkterrein waarop ik nog steeds
actief ben: de ontwikkeling van mensen in organisaties. De
laatste acht jaren werk ik als zelfstandig ondernemer. Een
belangrijk deel van mijn werk is het begeleiden van mensen in
een loopbaantraject, maar daarnaast geef ik bijvoorbeeld
adviezen, trainingen en workshops en coördineer ik activiteiten
in organisaties die zijn gericht op de ontwikkeling van hun
medewerkers of leidinggevenden.
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Wapen van de Nederlandse stamvader, geboren in Oost-Pruissen,
van het geslacht (de) Roth, in een manuscript in Kaapstad.

In 1978 ben ik begonnen met genealogisch onderzoek. Totdat
de activiteiten op het internet zijn gestart ging ik met enige
regelmaat op onderzoek in de archieven. In het begin was het
onderzoek vooral gericht op het samenstellen van de
genealogie De Wit en mijn kwartierstaat, al snel waren er
allerhande onderzoeken in de breedte, zoals de verponding in
de Schermeer in 1749 of een nog steeds voortdurend onderzoek
naar een van oorsprong uit Oost-Pruissen afkomstig geslacht
(de) Roth in de Nederlanden. Op mijn website de-wit.net staan
inmiddels een groot aantal bronbewerkingen, die meestal op
verzoek van de makers van de bewerkingen door mij voor het
internet zijn bewerkt en online zijn gebracht.
De laatste jaren komt er van het eigen onderzoek nog maar
weinig terecht, domweg omdat de tijd ontbreekt. Maar dat
onderzoek zal er in de toekomst ongetwijfeld weer gaan
komen!
Herman de Wit, Maarssen

Meestertekens van enkele leden van de
familie De Smit (kwartierlijn), werkend
als zilversmeden in Vlaanderen.
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Hein Vera
Als kind (Dordrecht 1954) hoorde ik in familiekring het verhaal
dat de familie Vera uit Spanje afkomstig zou zijn. Donkere
haren, donkerbruine ogen en verschillende plaatsen genaamd
Vera in Spanje: het klopte allemaal.

Twee Vera’s in Spanje (1977)

Het verhaal riep echter ook vragen op: waar kwamen ze dan
precies vandaan, wanneer zijn ze hier gekomen, waarom
kwamen ze hier, etc. Genoeg vragen om, ergens halverwege de
jaren ’70, met wat oude uittreksels uit de burgerlijke stand naar
het archief te stappen. De roots naar Brabant waren snel
gevonden en de familie Vera bleek daar tot in de 14e eeuw terug
te volgen te zijn. Niks Spaanse herkomst! Vera bleek een
eenvoudige samentrekking van Van der A(a).
Om andere raadsels op te lossen werden soms grote operaties
opgezet. Zo werd om één enkele voormoeder te traceren de
bevolking van 3 dorpjes (circa 800 inwoners) voor zover
mogelijk gereconstrueerd (Oost- West- en Middelbeers 16001810). Niet alleen heb ik daarvoor de DTB-registers (opnieuw)
geïndiceerd, maar ook het gehele rechterlijk en een deel van het
oud administratief archief op fiche gezet. Daarnaast werden de
archieven van de omliggende plaatsen en het notariaat van Den
Bosch doorgenomen op in- en uitwijkelingen. Ooit zal het
resultaat hiervan gepubliceerd worden!
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En passant werden ook de archieven van Zuilen in Utrecht
geheel doorgenomen en deels geïndiceerd. Ik heb geen
aantoonbare genealogische relatie met Zuilen, maar ik was
geboeid door de steenindustrie en ik had even wat ruimte. De
aantekeningen betreffende Zuilen zijn inmiddels overgedragen
aan de plaatselijke historische vereniging, maar een deel ervan
is nog te raadplegen op mijn internetsite. Een andere neerslag
van dit onderzoek is de publicatie over Oostwaard in
Nederlandse Leeuw 2001 (Liber amicorum W.A. Wijburg).

Bij het Utrechtse stadsarchief, nu opgenomen in Het Utrechts
Archief, heb ik mede het ontsluitingssysteem van de notariële
akten ontworpen en heb ik de automatisering daarvan
georganiseerd. Al deze activiteiten hebben waarschijnlijk als
neveneffect gehad, dat mijn aandacht zich meer is gaan
toespitsen op het dagelijks leven van onze voorouders en op
historische juridische verhoudingen. Mijn bijzondere
belangstelling hebben de Noord-Brabantse gemene gronden.
Dat waren woeste gronden tussen de dorpen gelegen, waarop
vee graasde, heidestrooisel, zand en turf werd gehaald, e.d.. Ze
waren tot omstreeks 1900 van essentieel belang voor de
agrarische bedrijfsvoering. Ik werk sinds 1999 aan een
academisch proefschrift, waarin ik de ontwikkeling van de
rechten op deze gronden in relatie tot de agrarische
bedrijfsvoering onderzoek. Hiervoor doe ik zeer intensief
onderzoek onder andere in het Brusselse rijksarchief.
Grotendeels is dit een wat ander type archiefonderzoek dan het
genealogische, zoals naar het voorkomen van zogenaamde
potstallen of het aantal koeien in de 18e eeuwse dorpen en hun
mestproductie, maar er komt toch ook een genealogisch
(prosopografisch) element in. Ik denk nog circa 2 jaar nodig te
hebben om dit onderzoek af te ronden. Inmiddels zijn we ook
naar Noord-Brabant verhuisd en ben ik bij een middelgrote
Noord-Brabantse gemeente verantwoordelijk voor de
geautomatiseerde informatievoorziening.
Hein Vera, Moergestel
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Het domein Geneaknowhow.net
Voordat Geneaknowhow.net op 22 april 2000 werd gelanceerd,
waren de eerste twee websites al enkele jaren actief. In het
najaar van 1997 werd de momenteel nog steeds drukst bezochte
site van het domein geboren: Digitale Bronbewerkingen
Nederland en België, toen nog als onderdeel van de website
van Herman de Wit. De samenwerking met Hein Vera ontstond
in het voorjaar van 1999, toen de voorbereidingen zijn gestart
van de site FAQ Genealogie Benelux. Na enkele maanden aan
de inhoud te hebben gewerkt kwam deze site in september dat
jaar online. De twee sites gezamenlijk bleken echter zoveel
bezoekers te trekken, dat al vrij snel de limiet werd bereikt van
het abonnement bij een provider. Dit in combinatie met onze
ideeën voor andere sites, was de directe aanleiding om een
eigen domein aan te vragen. Na wat wikken en wegen werd
voor de naam Geneaknowhow.net gekozen, dat als platform
zou gaan dienen voor meerdere gespecialiseerde sites, ter
ondersteuning bij het doen van genealogisch onderzoek.

Fragment van de online
versie van het artikel in
het Utrechts Nieuwsblad.
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Toen Geneaknowhow.net in april 2000 actief werd bestond het
uit de twee eerder genoemde sites. In hoog tempo zijn
vervolgens drie sites toegevoegd aan dit platform. Nog in dat
jaar verschenen achtereenvolgens Het Verleden in Beeld,
Regelgeving in de Nederlanden en Genea-Lokaal. Eind 2000
werd een prijsvraag uitgeschreven om een beeldmerk te
ontwerpen voor het domein. Hiermee wilden we nog meer de
verbondenheid van de verschillende sites tonen. Uit een tiental
inzendingen werd een beeldmerk gekozen en in de eerste
maanden van 2001 werd het beeldmerk zichtbaar op de sites en
werden aanpassingen in kleur en vormgeving doorgevoerd.
Geneaknowhow.net probeert zo goed mogelijk het begrip van
kennisdomein vorm te geven. Tegelijkertijd is het ook in de
letterlijke zin een domein, dat wil zeggen een platform dat
alleen via het internet toegankelijk is. Sinds in 1997 de eerste
telg van het latere Geneaknowhow.net op het internet
verscheen en nu, ruim zeven jaren later, is het aantal mensen
dat gebruik maakt van het internet als medium explosief
toegenomen. Daarmee is de groep genealogen op het internet in
deze jaren ook sterk toegenomen.

De bovenzijde van de startpagina van het domein Geneaknowhow.net.
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Om mensen attent te maken op onze informatiebronnen op het
internet is met name in de beginperiode geprobeerd om andere
informatiekanalen te gebruiken. Zo is het domein ter sprake
gekomen in de bladen van de computerafdelingen van zowel
de Nederlandse als de Vlaamse genealogische vereniging en in
het blad Gens Nostra, voor alle leden van de Nederlandse
Genealogische Vereniging, is in 2000 een uitgebreid artikel
verschenen. In diverse archieven zijn informatiebladen geprikt
op de borden die voor dit doel zijn ingericht. Gelukkig trok het
domein eveneens de aandacht van anderen. De bekendheid
leidde er toe dat verschillende lezingen zijn verzorgd, op
landelijk en regionale bijeenkomsten, over de historie en
inhoud van het domein, al dan gecombineerd met informatie
over het opzetten van een informatieve website. In mei 2000
verscheen het kersverse domein in een interview in het Utrechts
Nieuwsblad in de serie Mens achter de site. Meer of minder
uitgebreid werd het domein, of delen daarvan, eveneens
genoemd in bladen als Genealogie, het tijdschrift van het
Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag, de
Automatiseringsgids en in enkele boeken zoals de Internetgids
Stamboomonderzoek en het boek Internet bij stamboomonderzoek.

pagina / site

aantal bezoekers in 2004

startpagina Geneaknowhow.net

130.899

site Digitale Bronbewerkingen
513.086
site FAQ Genealogie Benelux
32.562
site Genea-Lokaal
23.758
site Het Verleden in Beeld
33.153
site Regelgeving in de Nederlanden 14.841
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Digitale Bronbewerkingen Nederland en België
In november 1997 werden een aantal pagina’s op het internet
aangebracht met als titel Primaire bronbewerkingen. Eén van
de doelen was om het delen van bronbewerkingen te
bevorderen en om te stimuleren dat men bewerkingen op het
internet zou plaatsen. Na een stormachtige groei van de
pagina’s werd een provinciale indeling ingevoerd binnen een
frame, zoals dat nog steeds te vinden is op de site. De huidige
naam van de site werd in mei 1998 aangebracht.
Inmiddels zijn meer dan tienduizend ingangen te vinden op de
site, naar allerhande bewerkingen. Daarbij is ook informatie
over digitale bronnen op diskettes en cd-rom en op het ‘oude’
systeem bbs, maar het leeuwendeel van de bezoekers gebruikt
vooral de pagina’s met links naar bewerkingen op het internet.
Het is de site die binnen het domein de meeste bezoekers trekt,
onder andere vanwege het feit dat er vrijwel dagelijks
aanvullingen zijn te vinden. In de afgelopen wintermaanden
bijvoorbeeld waren er gemiddeld maandelijks ruim 51.000
bezoekers (op de Nederlandstalige en Engelse pagina’s).

Een voorbeeld van één van de duizenden bewerkingen die inmiddels
bereikbaar zijn via de site.
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Was het in de eerste jaren van de site nog mogelijk om als
beheerder een vrij goed overzicht te houden van de activiteiten
wat betreft het online brengen van bewerkingen op het internet,
de laatste jaren is dat door de immense toename van het
internet onmogelijk geworden. Gelukkig maken de mensen die
bewerkingen op het internet plaatsen steeds vaker melding van
hun nieuwe bewerking. Dat gebeurt door particulieren, maar
het is plezierig te merken dat ook archiefdiensten dit steeds
meer gaan doen. Door de grote bekendheid van deze site
komen nieuwe bewerkingen op deze wijze snel onder de
aandacht van een groot publiek. Hierdoor wordt het vele werk
van de bewerkers van bronnen door een intensief gebruik extra
beloond.

Enkele treffers na een zoekopdracht in de topografisch-historische atlas
van ’s-Hertogenbosch die is opgenomen onder beeldbanken in de
rubriek Buitenbeentjes.
De categorie Buitenbeentjes, het zijn geen bronbewerkingen,
heeft vrijwel vanaf het begin bestaan op de site. Binnen deze
categorie is jaren geleden al een overzicht geplaatst van links
naar allerlei beeldbanken, omdat de indruk ontstond dat dit een
ontwikkeling was die snel opgeld zou doen. Inmiddels is dat
een feit, want vooral veel archiefdiensten zijn verzamelingen
met afbeeldingen op het internet gaan zetten, die door hun
omvang dan weer een interessante ‘bron’ zijn gaan vormen.
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FAQ Genealogie Benelux
De term FAQ, Frequently Asked Questions, geeft precies het
ontstaan van dit onderdeel aan. We zijn begonnen met het
aanleggen van een verzameling van vaak in de nieuwsgroep
soc. genealogy.benelux gestelde vragen met de bijbehorende
antwoorden. Daar is het evenwel niet bij gebleven. Veel
onderwerpen werden aangevuld met informatie, waar tot op
dat moment nog niet om gevraagd was, maar waar
waarschijnlijk wel vraag naar zou komen. Voor de hand
liggende vragen, zou je kunnen zeggen. Gaandeweg werden
de onderwerpen verder gesystematiseerd door ze om bepaalde
thema’s heen te verzamelen. De paleografiecursus heeft voor
dat Genea-Lokaal werd ingericht ook een tijdje deel uit gemaakt
van deze website.

De site is thematisch ingericht en elk thema kent de rubriek
veelvoorkomende vragen (FAQ) en achtergrondinformatie over
een afgebakend onderwerp. Hier het menu van de rubriek Recht
en Notariaat.

Na een onstuimige groei in het begin, wordt er nu niet zo
vaak nieuws meer toegevoegd aan de site. Het lijkt erop
dat we een groot deel van de veel voorkomende vragen
beantwoord hebben. Mocht er behoefte zijn aan nieuwe
thema's, verdergaande uitleg of dergelijke, dan staan we
daar uiteraard voor open en zullen we proberen om aan
die behoefte inhoudelijk tegemoet te komen.
De site is tot stand gekomen door bijdragen van veel andere
internetgenealogen, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn. Bij
enkele grotere bijdragen staat de bron expliciet vermeld. Bij
kleinere is dat niet het geval, maar ook deze aanbrengers willen
we graag nog een keer hartelijk danken.
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Genea-Lokaal
De cursus paleografie is in 15 lessen een inleiding op de
Nederlandse paleografie. We zien dat vrij ruim want ook van
Latijnse (kerkelijke) teksten zijn transcripties opgenomen. En de
laatste twee lessen zijn aan Duitse, Franse en Latijnse
(wereldlijke) teksten gewijd.
De cursus is vooral bedoeld om te leren hoe lastige oude
handschriften te benaderen. Omdat er ontelbare variaties in
handschrift zijn, heeft het leren van een handschrift geen zin.
Het gaat erom losse eindjes te vinden, die verder uitgepulkt
kunnen worden, zodat er woorden en zinnen ontstaan, die
uiteindelijk tot een te begrijpen en zinvolle tekst leiden. Om dit
laatste te benadrukken wordt er iedere keer ook achtergrond
informatie gegeven en worden moeilijke woorden vertaald.
Aan de lessen zijn door diverse mensen bijdragen geleverd: bij
de transcripties, bij het proeflezen, bij het algemeen uittesten,
etc. Namen noemen is anderen vergeten, daarom noemen we ze
hier maar niet. Maar nogmaals iedereen bedankt. Inmiddels
zijn er ongeveer 45.000 lessen gedownload.

Een voorbeeld van een oefenscherm uit de cursus paleografie.
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De cursus Middeleeuws Latijn is ontwikkeld door Kees Smit. Kees
heeft in Utrecht verschillende transcriptietrajecten van middeleeuwse
Latijnse archiefstukken begeleid. De cursus is zowel een inleiding in
de grammatica van het Latijn als een inleiding in met middeleeuws
Latijn met zijn specifieke begrippen. De zinnen zijn grotendeels
ontleend aan authentieke teksten, waardoor de praktische
bruikbaarheid nog toeneemt.
Van deze lessen zijn er inmiddels circa 3000 gedownload.

De voor het internet bewerkte cursus Middeleeuws Latijn.
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Het Verleden in Beeld
Het verleden is beeld is voortgekomen uit vragen naar het hoe
en wat van beroepen in de nieuwsgroep soc.
genealogy.benelux. De kernverzameling, de 17e eeuwse
afbeeldingen van beroepen door vader en zoon Luyken, is ook
beschikbaar in het Engels, Frans en Duits. De overige beroepen
komen uit diverse andere bronnen. Daarnaast is er een
verzameling scheepsafbeeldingen opgebouwd. Enerzijds van
de idee dat de scheepvaart en al wat er om heen zat een heel erg
belangrijke vorm van nijverheid in de Nederlanden was,
anderzijds zijn er de migratieschepen, die nog bij veel mensen
emoties oproepen.
Het verleden in beeld neemt in beginsel uit van afbeeldingen
vrij van auteursrechten. U kunt ze dus vrij voor uw eigen
publicaties gebruiken Omdat sommige afbeeldingen door
derden zijn aangereikt, is dit vrij-zijn niet altijd helemaal zeker.
Dit heeft in de afgelopen 5 jaar één keer tot een klacht geleid.
Toen duidelijk was dat de klager in zijn recht stond en de
afbeeldingen niet op deze wijze wilde delen, zijn ze van de
pagina verwijderd.

Een plaatje met een spreuk over de
timmerman, uit de collectie Luyken
(ca. 1690)
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Regelgeving in de Nederlanden
Regelgeving in de Nederlanden is ontstaan, omdat we veel
aantekeningen hadden die wel iets zeiden over het verleden,
maar niet direct genealogische bronnen waren. Ze vertellen wel
veel over het waarom dingen op een bepaalde wijze gebeuren.
Zo zijn in een echtreglement de regels te vinden waarom
katholieken voor schepenen of voor de dominee moesten
trouwen en dat niet mochten voor de pastoor. En ook waarom
bijvoorbeeld een vroedvrouw verklaringen afgeeft over het
vaderschap van een onwettig kind. Volgens de regels van die
tijd moest ze dat vragen aan de moeder in barensnood, omdat
deze met een mogelijke dood voor ogen de waarheid wel zou
zeggen. Regels verklaren dus voor een deel waarom zaken zo
gelopen zijn. Voor een genealoog is dat om twee redenen goed
om te weten. Op de eerste plaats kan je zoiets meer over de
achtergrond, over het waarom vertellen en dat is altijd leuk.
Anderzijds kan het je helpen om gericht naar bepaalde bronnen
te zoeken. Het helpt dan bij het onderzoek.

Fragment uit een plakkaatboek dat vol staat met regelgeving
Regelgeving in de Nederlanden bestaat niet alleen uit eigen
materiaal. Ook derden hebben veel materiaal geleverd, zowel
direct, als door middel van links. De site zal in verwachting in
de toekomst nog aanmerkelijk groeien.
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De toekomst van Geneaknowhow.net
In de afgelopen jaren is de omvang van het domein beperkt
gebleven tot de vijf sites die eind 2000 online waren, al zijn er
vanzelfsprekend inhoudelijk wel de nodige ontwikkelingen
geweest. Ideeën zijn er bovendien genoeg. Zowel op het gebied
van de inhoud als qua structuur en vormgeving. Het probleem
is vooral de tijd die extra geïnvesteerd moet worden om de
ideeën te realiseren.

Daarnaast is de continuïteitsvraag voor ons bovendien al enkele
jaren een punt van zorg. Ondanks het feit dat we gelukkig(!) in
de afgelopen jaren van verschillende mensen incidenteel
ondersteuning hebben gekregen, zullen we de komende jaren
moeten zoeken naar een vorm waarin de continuïteit op termijn
wordt gewaarborgd. Dat betekent in elk geval dat er een aantal
mensen nauwer betrokken zal moeten zijn bij het onderhouden
en verder ontwikkelen van Geneaknowhow.net. Het zal dan
om mensen moeten gaan die met ons willen samenwerken,
onze filosofie onderschrijven (gratis ondersteuning leveren,
maar wel van een zo groot mogelijke kwaliteit), geregeld tijd
willen spenderen aan het werken aan de sites (technisch en/of
op inhoud) en liefst ook specifieke kennis en/of ervaring
hebben.
Voor ons als oprichters van het domein zal dat betekenen dat
we (onszelf kennende …!) moeite zullen moeten doen om een
aantal zaken los te laten, al willen we vanzelfsprekend graag op
hoofdlijnen een rol blijven spelen bij het beheer en de
ontwikkeling van het kennisdomein Geneaknowhow.net waar
we trots op zijn en willen blijven!

16

