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Website versie 3

Onze website vernieuwd en uitgebreid
Het idee achter de vernieuwe website www.famhuber.nl was, het creëren
van een online-archief voor materiaal met betrekking tot onze familie. De
website is beschikbaar in vier talen, te weten Nederlands, Engels, Duits en
Frans. Echter zijn de Huberiana-artikelen alleen beschikbaar in het Nederlands.

www.famhuber.nl
ERNST ROSENDAHL HUBER, webmaster

Ook zou de website het leven moeten
vergemakkelijken voor (aspirant-) genealogen, door zo veel mogelijk materiaal op één plek te concentreren, en
het mogelijk te maken het publiek om
input te vragen. Nog steeds krijgt het
bestuur regelmatig e-mails van mensen die informatie zoeken of hebben
over een familielid, of denken een aftakking te zijn van een familielid. Hierna geef ik kort een overzicht van de
functionaliteit van de website.
Koppeling van Documenten
Documenten kunnen gekoppeld worden aan personen in de genealogie, in

wezen net als bij facebook kan iemand
dus ‘getagged’ worden bij een bestand.
Zo is makkelijk al het materiaal (schilderij/ artikel/grafsteen) te vinden waar
een betreffend persoon in staat.
Uiteraard is dit uit privacy-overwegingen niet het geval bij levende personen, sterker nog, van levende personen is geen geboortedatum, plaats
of iets anders gepubliceerd, enkel de
naam.
Geotagging
Tevens zijn belangrijke plekken voor
mensen in de stamboom ‘gegeotagged’. Je kunt de omzwervingen
van zijn/haar leven van een familielid
uit de stamboom volgen, want de
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plaatsen van geboorte, trouwen, overlijden enz. zijn als ware het spelden op
de wereldkaart aangegeven.
Tevens kunnen documenten een geotag hebben; zo kun je dus zien waar
bijvoorbeeld de grafsteen van iemand
is.
Tijdlijn
Om een goed beeld te krijgen van de
tijd waarin iemand leefde, kun je via de
tijdlijn zien wat er in Nederland gebeurde tijdens het leven van de desbetreffende persoon. Evenals welk familielid toen ook leefde
Kortom de functionaliteit is grenzeloos.
Helaas is de website op het moment
nogal leeg, dat zou veel beter kunnen
met uw hulp! Heeft u bijvoorbeeld nog
foto’s van Hubergraven (met adres),
oude foto’s of schilderijen waarvan u al
dan niet precies weet wie er op staat?
Of misschien levensverhalen of anekdotes, voorheen onbekende data of
plaatsen van voorouders? Maak een
account aan op de website en druk op
suggestie, dan kan de redactie van de
website deze aanvullingen maken.
Maandkalender
Ook interessant is de jaarkalender,die
bij elke datum vermeldt van welk familielid deze dag de geboorte- of sterfdatum is. Klikt u een naam aan, dan
verschijnt de gezinsinformatie op op
het scherm. Probeer ’t maar is.

