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De Sectie Genealogie organiseert in maart 2013 een 
 

Cursus genealogie en internet 
 
In de jaren 80 van de vorige eeuw kreeg ik een bidprentje van mijn overgrootvader en dacht ik wie 
was die man waarvan vrijwel alle Havenith en in Limburg afstammen en waarom is hij uit België 
naar Bocholtz verhuisd. Voor dit genealogisch onderzoek moest ik toen naar Maastricht, Luik, 
Eupen, Raeren en later naar Düsseldorf en verder, een tijdrovende bezigheid waarvoor alleen in 
vakanties tijd was. 
 
Met de komst van de computer en internet werd het steeds gemakkelijker om gegevens op te 
zoeken, zonder daarvoor een tijdrovende reisuren te maken.Voorwaarde hierbij is wel dat je weet 
waar je moet zoeken en hoe je uit die enorme stroom informatie jouw gezochte gegevens kunt 
destilleren.  
 
Om beginnende internetgenealogen op weg te helpen zijn wij van plan om in maart 2013 onder 
leiding van de zeer ervaren genealoog Funs Patelski 3 bijeenkomsten te organiseren waarin we 
zowel algemeen op genealogisch onderzoek ingaan maar waarbij de nadruk ligt om het opzoeken 
van genealogische gegevens via internet. De stichting SWOBS is bereid om, onder voorwaarden, 
hun computerruimte voor ons ter beschikking te stellen. 
 
Wij willen starten met 3 bijeenkomsten op maandagavond (de data zullen nog vastgesteld moeten 
worden) in maart 2013 en 1 terugkomavond na 3 maanden om ervaringen met elkaar uit te 
wisselen. In de 3 avonden zal aandacht besteed worden aan: 
 

- Wat is genealogisch onderzoek en onderzoek op internet 
- Welke programma’s zijn er voor het opslaan van gegevens 
- Waar vind ik gegevens op internet en wat is de betrouwbaarheid ervan 
- Hoe registreer en organiseer ik die gegevens 
- Op welke internetfora ( informatie uitwisseling tussen mensen via internet) kan ik gegevens 

uitwisselen en vragen neerleggen mbt mijn stamboom. 
- Er zal ruim tijd worden ingepland voor vragen van cursisten 

Door middel van deze vooraankondiging willen wij peilen of er voldoende leden aan deze cursus 
willen meedoen. Als er nog plaatsen over zijn willen wij ook niet leden de kans geven de cursus te 
volgen. De cursus zal rond € 20 eigen bijdrage gaan kosten. 
 
Heb je interesse laat mij dat dan weten via 
DeBongard@hotmail.com 
 
Heerlen 12 december 2012  
 
Bert Havenith sectieleider genealogie 
 
 


