
Voorbeelden van veel gebruikte HTML-entries 

In de loop der jaren heb ik een hele bibliotheek opgebouwd van HTML-codes en elementen, zinsdelen etc. die ik regelmatig gebruik bij het ‘vullen’ van mijn 

Geneanet-account via HTML-Kit. Wellicht zijn er delen bij die jij – met de kennis die je nu van HTML hebt – ook in je eigen Geneanet-omgeving kunt gebrui-

ken. Onderstaand de voor jou meest bruikbare delen met daarbij de code, de weergave in html en een beschrijving van de gebruikte codes en hoe je 

deze kunt toepassen. De weergave van de code is die zoals die in HTML-Kit wordt weergegeven (Preview) [links] en ook hoe deze uiteindelijk in Genea-

net zal worden weergegeven [rechts]. 

Ps. als je van deze voorbeelden gebruik maakt, doe dat dan met kopiëren  (uit de geel gekleurde cellen) en plakken om typfouten te voorkomen. Zie ook onder de tabel. 

HTML-Codes zoals deze in HTML-Kit worden ingevoerd en getoond Codes zoals deze in Geneanet worden getoond en verklaring codes 

<h4>Intern volgnummer: &nbsp;<b> NUMMER</b> </h4> 

<h4><b>Actualiteitsinformatie</b>:</h4> 

<p><b>Toegevoegd</b>:&nbsp;14&nbsp;februari&nbsp;2019&nbsp; (donderdag) 

</p><hr> 

Ps. de groene kleuren vloeien voort 
uit de door Geneanet zelf bepaalde 
opmaak. 

 

 

 

<h4></h4> maakt een kop van 4e niveau; 
<p></p> zijn de codes om tekst in standaard Geneanet opmaak weer te geven en 
&nbsp; is de code voor een spatie; 
<hr> voegt een horizontale lijn hieronder in; 
Alleen NUMMER en de datum (dag-maand-jaar-werkdag zijn apart nog te vullen) 

<h4>Aanvullende Gegevens</h4> 

 

<br><br> 
 

 

Dit gebruik ik om aanvullende informatie in een aantekeningenveld toe te voegen, 
die ik niet bij doop, geboorte etc. ‘kwijt’ kan. Tekst in de blanco regel invullen. 
<br><br> zijn twee blanco regels onder deze tekst (voor de leesbaarheid in 
Geneanet) 

<br><b>Gewijzigd</b>:&nbsp;14&nbsp;februari&nbsp;2019&nbsp; (donderdag)  

&nbsp;&nbsp;[&nbsp; <i></i>&nbsp;] 
 

 

Deze tekst gebruik ik om aan te geven dat een eerdere versie aangepast is. Kan 
meerdere keren voorkomen. Wordt net bóven de </p></hr> van de als eerste ge-
toonde code geplakt. <br> maakt een nieuwe regel. Wel Zelf de dag-maand-week-
dag en jaar aanpassen. 
Tussen <i></i> kan de reden van de wijziging (wat is er gewijzigd t.o.v. vorige 
keer) vermeld worden. 



Voorbeelden van veel gebruikte HTML-entries 

HTML-Codes zoals deze in HTML-Kit worden ingevoerd en getoond Codes zoals deze in Geneanet worden getoond en verklaring codes 

<u><b><font color="#006633">Bron: GenealogieOnLine</b> [<i></i>]</font> (waar nodig 
aangepast/ingekort):</u><br>  

 

Ps. Op genealogische sites wordt veel van elkaar gekopieerd, “geleend” of gewoon overgepend. Feitelijk 
is dit plagiaat. Door de bron van herkomst van je informatie te vermelden geef je de originele onderzoe-
ker de ‘credits’ die hij of zij verdient en is het officieel geen plagiaat meer. 

Dit gebruik ik om aan te geven wat mijn bron is geweest. Het is gewoonte om 
deze te vermelden als je gegevens van een andere bron gebruikt. Waar hier 
“GenealogieOnLine” staat, vermeld je de naam van de site en tussen de opmaak-
elementen <i> en </i> plaats je de URL van de site, waar je de gegevens hebt ge-
vonden. 
Via <font></font> pas ik de kleur aan en de tekst wordt (deels) vet en onder-
streept weergegeven. 

<br><hr><table><tr valign="top"><td><img 
src="https://gw.geneanet.org//file/genewebfile/d/i/dickduck/question.jpg" alt="" title=" " height="55" 
width="48" align="left"/>&emsp;</td> <td>&nbsp;</td><td><b><font color="#003399">Opmerking 
Dickduck</font></b>:<br> Vanwege de niet met 100% zekerheid vast te stellen afkomst is deze tak niet 
verder uitgewerkt.</td></tr></table> 

 

Afbeelding heb ik gevonden via: http://tranquility.net/wp-con-
tent/uploads/2013/07/thinking_dude_with_questionmark-Custom.jpg 

 

 

Het is vaak beter om een tak niet verder uit te zoeken, dan om onjuiste gegevens te vermelden. 

Met deze aankondiging geef ik aan dat er geen 100% zekerheid over de afkomst is 
om het voorgeslacht van de betreffende persoon uit te zoeken. 
Dit gebeurt in een tabel <table></table>, waar je zelf eerst (éénmalig) een (vaker 
te gebruiken) illustratie <img> moet uploaden. Dit wordt uitgelegd in Deel 6: 
Foto’s en akten toevoegen.  
In de tekst zie je enkele opmaakkenmerken voor de tabel (<tr valign=) en voor de 
illustratie (height=, width=) en een afwijkende kleur voor de kop <font></font>. 
Uiteraard ook de naam “Dickduck” vervangen door je eigen accountnaam!!! 

In de geboorteakte is de volgende tekst opgenomen:<br> 
"<font face="Univers" size="2" color="#993366"> <i> Deze opmaak gebruik ik voor een tekst die een 
transcriptie uit een akte is </i></font>". 

 

 

Uiteraard wordt de hier getoonde voorbeeldtekst vervangen door de transcriptie uit de originele akte. 

 

Om aan te geven dat een deel van de tekst een – letterlijke - transcriptie uit een 
akte of ander document is, geef ik het een afwijkend lettertype, grootte en kleur. 
Via <font></font> worden deze elementen bepaald: face =”” bepaalt lettertype; 
size=”” bepaalt de lettergrootte en color=”” bepaalt de kleur. 
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HTML-Codes zoals deze in HTML-Kit worden ingevoerd en getoond Codes zoals deze in Geneanet worden getoond en verklaring codes 

<br><hr><table><tr valign="top"><td> <img 
src="http://gw.geneanet.org//file/genewebfile/d/i/dickduck/Attentie.gif" alt="Attentie!" 
title="Attentie!" height="27" width="30" align="left"/></td> <td>&nbsp;</td><td>Dit is een LET OP ! - 
tekst</td></tr></table> 

 Afbeelding heb ik gevonden op 
http://pngimg.com/uploads/exclamation_mark/exclamation_mark_PNG57.png 

 

Natuurlijk ook hier de voorbeeldtekst vervangen door je eigen tekst. Ook kun je ook zelf een andere 
afbeelding opzoeken, uploaden en gebruiken! 

Hier wordt een opmerking geplaatst als je niet helemaal zeker bent van de 
juistheid van de gegevens. Je wilt ze toch op je site vermelden, maar via 
deze opmerking waarschuw je de bezoekers hiervoor. E.e.a. is als een ta-
bel met 2 kolommen opgevoerd (zie bij Opmerkind Dickduck hierboven) 
Let op. Maak de regels niet te lang, maar onderbreek ze met <br> om te 
voorkomen dat door de lengte van de tekst het icoon ineengedrukt wordt.  

<b><font color="#660000">xx</b> &amp; <b>xx</font></b> kregen samen (minimaal) xx kinderen, te 
weten:<ol type="1"> 

<li><b></b>kind 1</li> 

<li><b></b>kind 2</li></ol>  

Natuurlijk hier de juiste namen van de kinderen 
vermelden en eventueel aanvullen met nieuwe 
regels met  <li></li> als er meer kinderen zijn. 
Binnen een listing kun je een nieuwe regel 
beginnen met <br>. 

Soms heb je een gezin, waarvan je de kinderen niet als aparte fiches wilt 
opnemen, maar ze toch wilt noemen op de fiches van de ouders. Op de 
partnerpagina neem je dan deze tekst op. Je ziet dat dit in de vorm van een 
genummerde lijst <ol type=”1”> is gedaan, waarbij elk kind tussen een aparte 
listing <li></li> wordt vermeld. Je kunt ook hun geboorte-, sterf- & huwelijksdata 
en evt. echtgenoten opnemen (al dan niet vet of cursief afgebeeld). 
In het voorbeeld moet je de naam van de ouders (xx) en het aantal kinderen (xx) 
nog toevoegen. De namen van de ouders zijn voor de zichtbaarheid van een 
bruine kleur voorzien <font color="#660000"> 

Hoe ga je hiermee om? 

Zelf heb ik deze (en andere hier niet vermelde) teksten opgenomen in Microsoft Onenote. Als je Microsoft Office gebruikt, is dit een heel goed medium om teksten snel te 
bewaren; omdat alles dat je er op plaatst automatisch wordt opgeslagen. Dit voorkomt verlies als je eens vergeet om op te slaan. Heb je een bepaalde tekst nodig, dan kun je 
deze eenvoudig en snel hieruit kopiëren en in HTML Kit of direct in een Geneanetveld terugkopiëren. Buiten Onenot kun je hiervoor elke tekstverwerker gebruiken, inclusief 
Wordpad en Kladblok van Windows, maar ook Open Office, LibreOffice etc. Alleen moet je daar wel rekening houden dat teksten niet automatisch worden opgeslagen. 

Zie wat er mogelijk is bij het gebruik van tabellen, tekstopmaak, lettertype & -grootte op een pagina waar ik “alles uit de kast” heb gehaald.  
Deze pagina is te vinden via https://gw.geneanet.org/dickduck_w?lang=nl&pz=dirk&nz=zwaan&ocz=6&p=dirk&n=zwaan&oc=3 

Een ander voorbeeld is de overname van een lijst met inventaris bij een erfenis.  
Deze vind je via https://gw.geneanet.org/dickduck_w?lang=nl&pz=dirk&nz=zwaan&ocz=6&p=neeltje&n=stols 
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