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Wat is GeneaNet? 

Voordracht door dhr. Michel Halin, GeneaNet Benelux Manager 

GeneaNet is gecreëerd in 1996. Het werk wordt beheerd door vrijwilligers, al lange 
jaren, en nu heeft de vennootschap besloten een naamloze vennootschap te sluiten om 
meer menselijke en financiële middelen te hebben, de databases te ontwikkelen en 
meer service te verlenen aan de genealogen.  
 
Onze opdracht is de kracht van internet te uwer beschikking te stellen om een 
universeel repertorium ter beschikking te stellen over het geheel van de genealogische 
gegevens over de wereld, al dan niet verkrijgbaar op internet en verkrijgbaar tegen 
betaling of niet.  
 
De diensten van GeneaNet 

1 - De basis van GeneaNet 
 
Cijfers :  
meer dan 70.000.000 entrees 
meer dan 200.000.000 individuen  
meer dan 200.000 gebruikers over de wereld 
 
Dankzij GeneaNet duizenden links met uw familienaam 
 
Neem contact met mensen die werken aan familienamen en volg zo de takken van uw 
stamboom.  
 
Met één muisklik ziet u wie gewerkt heeft aan uw stamboom! Schrijf u in op de 
automatische waarschuwing wanneer nieuwe inlichtingen voor uw familienamen 
verschijnen.  
 
2 - Uw stamboom 
 
GeneaNet stelt u voor uw genealogie op internet te publiceren; daarvoor gebruiken we 
GeneWeb. Zo krijgt u een echte site met maar enkele muisklikken. 
  
http://geneweb.geneanet.org/  
 
3 - Gespecialiseerde bases 
 

a) Namen databank (enkel Frans) 
 
Deze databank laat u toe de oorsprong en de lokalisatie te vinden van uw familienaam. 
Deze databank evolueert: nieuwe definities worden regelmatig toegevoegd, 
verbeteringen worden indien nodig aangebracht. 
 
http://onomastique.geneanet.org/ 

Nieuwsbrief
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Bezoek de 
PRO-GEN gebruikersgroep 

LIMBURG 
op het web: 

www.pro-gen.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerpen voor onze 
samenkomsten. 

Hebt u onderwerpen of 
thema’s die u wilt behandeld 
zien tijdens onze 
samenkomsten te Genk, laat 
het ons gerust weten … wij 
passen onze lessen aan. 

ivo.gilisen@pro-gen.be 

bob.joosten@pro-gen.be 

luc.klaps@pro-gen.be 

jaak.simons@pandora.be 

jmg.vliegen@pro-gen.be 

 

 
b) Geografische verspreiding van de familienaam 

 
Deze databank geeft u een overzicht van de geografische verspreiding van uw 
familienaam gekend in de GeneaNet-databank. De verdeling is gemaakt per land, regio 
en provincie (departement in Frankrijk). 
 
http://geoname.geneanet.org/ 
 

c) Familieportretten 
 
De databank van de portretten zal u toelaten gezichten van uw voorouders terug te 
vinden. Dankzij GeneaNet zal u misschien de schilderij van een voorouder aan de 
andere kant van de wereld terug vinden ! 
 
http://portraits.geneanet.org/ 
 

d) Oude postkaarten 
 
U kan een zicht van uw dorp zoeken, de kruidenierszaak van uw grootvader... en met 
de andere GeneaNet-gebruikers uw persoonlijke postkaarten delen. 
 
http://cards.geneanet.org/ 
 

e) Index van genealogische werken 
 
GeneaBook is een project dat tot doel heeft werken te laten kennen met biografische 
elementen interessant voor de genealogie. Het doel is een databank te maken van alle 
namen vermeld in die werken. 
 
http://www.geneabook.org/  
 
 4 - Voortdurend meer links op het net : nieuws / forums / links 
 

a) Het nieuws 
 
U wilt een informatie doorspelen aan anderen. U kunt zoeken in archieven, statistieken, 
kijken naar welke artikelen het meest worden gelezen, worden besproken? ....Om alles 
te weten niets is zo eenvoudig als de Geneanet Nieuwsbrief.  
 
http://news.geneanet.org/ 
 

b) De forums over alle thema's 
 
GeneaNet biedt u verscheidene thema's. U wordt vriendelijk uitgenodigd eraan deel te 
nemen. 
 
http://forum.geneanet.org/ 
 

c) GeneaSeek 
 
GeneaSeek is een zoekmotor voor volle tekst. Hij doorploegt het web op genealogische 
teksten. GeneaSeek omvat verscheidene miljoenen genealogische teksten. 
 
http://www.geneaseek.org/  
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Vorige vormingsavond van 
23 januari 2003 

51 aanwezigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
Verwant 

Korte beschrijving van personenuitvoer en selectievoorwaarde 
  
Het is een nieuw programma dd. 21 april 2003 van Benno Schulenberg, de bedenker 
en maker van de volledige Q-uitvoer. Voor die Q-behandeling, zie onze Nieuwsbrieven 
van 23 januari en 27 maart 2003. 
 
De nieuwe VERWANT? laat u razendsnel zien of 2 personen uit uw bestand met elkaar 
verwant zijn en tekent dat verwantschap grafisch uit. 
 
Na installatie is VERWANT? op 2 plaatsen in PRO-GEN bereikbaar: 
  

1. Uitvoer gegevens personen … Tekst & diversen … Toon verwantschap tussen 
2 personen 

 
2. In de Totaallijst personen … SeLecteer … Toon verwantschap tussen 2 

personen op scherm 
 
Werken met VERWANT? 
 
Markeer eerst de twee personen van wie je het bloedverwantschap wilt controleren, en 
selecteer dan de gemarkeerden. 
 
GILISEN ¦ Deellijst : Personen ¦                    PRO-GEN 3.0b (C) 1989-2002 
 tot = 19675    sel = 2                                             Blad 1 van 1 
 Rec.  ¦S¦Naam                             ¦ Geboorte ¦Overlijden¦   Ouders    ¦ 
 ------+-+---------------------------------+----------+----------+-------------¦ 
   2586¦M¦Gilisen, Ivo Marie Joseph Jean Vi¦16-08-1947¦          ¦  2611¦  1972¦ 
   3276¦M¦Klaps, Luc Henri                 ¦08-06-1958¦          ¦  3273¦  2976¦ 
 ------------------------------------------------------------------------------+ 
 
Maak daarna via "Uitvoer van persoonsgegevens" een uitvoer met VERWANT - "Toon 
verwantschap". 
*Of* maak direct vanuit de persoonslijst een 'selectie' met behulp van de opgeslagen 
voorwaarde "Toon verwantschap".  In dit geval gaat de uitvoer direct naar het scherm, 
en na een druk op <Esc> keert de lijst met de twee geselecteerde personen terug. 
 
De uitvoer bestaat uit een schemaatje dat toont hoe de twee personen afstammen van 
een gemeenschappelijke voorouder, of uit de mededeling dat de twee personen geen 
bloedverwanten zijn. 
 
N.B. Het programma zoekt en vindt niet *alle* gemeenschappelijke voorouders. Alleen 
de dichtstbijzijnde komen in aanmerking.                          
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Voorbeeld van een uitvoer 
 
                    ╔═════════════════════════════════════╗                      
                    ║         Richardus VOETS  ±          ║                      
                    ╚══════════════════╤══════════════════╝                      
                   ┌───────────────────┴───────────────────┐                     
┌──────────────────┴──────────────────┐ ┌──────────────────┴──────────────────┐  
│       Magdalena VOETS  ≈ 1751       │ │         Anna VOETS  ≈ 1732          │  
└──────────────────┬──────────────────┘ └──────────────────┬──────────────────┘  
┌──────────────────┴──────────────────┐ ┌──────────────────┴──────────────────┐  
│         Anna TOPPET  ± 1777         │ │     Elisabetha LARUELLE  ≈ 1768     │  
└──────────────────┬──────────────────┘ └──────────────────┬──────────────────┘  
┌──────────────────┴──────────────────┐ ┌──────────────────┴──────────────────┐  
│       Anne LINDEBRINS  * 1813       │ │       Maria LARUELLE  ≈ 1791        │  
└──────────────────┬──────────────────┘ └──────────────────┬──────────────────┘  
┌──────────────────┴──────────────────┐ ┌──────────────────┴──────────────────┐  
│      Peter HOUBRECHTS  * 1845       │ │     Maria VANDERHOEVEN  * 1814      │  
└──────────────────┬──────────────────┘ └──────────────────┬──────────────────┘  
┌──────────────────┴──────────────────┐ ┌──────────────────┴──────────────────┐  
│      Maria HOUBRECHTS  * 1884       │ │      Ludovicus HERMANS  * 1851      │  
└──────────────────┬──────────────────┘ └──────────────────┬──────────────────┘  
┌──────────────────┴──────────────────┐ ┌──────────────────┴──────────────────┐  
│        Anna DROSSIN  * 1914         │ │      Antonius HERMANS  * 1884       │  
└──────────────────┬──────────────────┘ └──────────────────┬──────────────────┘  
╔══════════════════╧══════════════════╗ ┌──────────────────┴──────────────────┐  
║         Ivo GILISEN  * 1947         ║ │        Rosa HERMANS  * 1921         │  
╚═════════════════════════════════════╝ └──────────────────┬──────────────────┘  
                                        ╔══════════════════╧══════════════════╗  
                                        ║          Luc KLAPS  * 1958          ║  
                                        ╚═════════════════════════════════════╝  
 
              Ivo en Luc zijn bloedverwanten in de achtste graad.                
 

Een HTML-uitvoer opnemen in een homepage 

Hoe doe je dat? De voorbije maanden werden er opvallend veel vragen per e-mail 
gesteld over dit onderwerp. Op onderstaande adressen vind je een antwoord. 
 
Bij voorzitter Ivo Gilisen: 
http://users.pandora.be/ivo.gilisen/html-uitvoer_in_web.htm 
 
Bij secretaris Bob Joosten: 
http://users.skynet.be/bob.joosten/gp_f_stap2_pghtml.htm 
 
Bij PRO-GEN zelf: 
http://www.pro-gen.nl/nlhtml1.htm 
en 
http://www.pro-gen.nl/nlhtml2.htm 

 

 

Prettige vakantie en tot donderdag 25 september 2003. 
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