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en die had
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Blijkt je oma ineens een halfzus van de
tante van je zwager. Stamboomonderzoek
is populairder dan ooit.
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Ruim twee derde van de
mensen die zich verdiepen
in hun familiegeschiedenis
is man. Best bijzonder, vindt
Sytske Visscher, onderzoekmedewerker bij het Centraal
Bureau voor Genealogie
(CBG). In Amerika zijn met
name vrouwen geïnteresseerd in genealogisch
onderzoek, zoals het met
een mooi woord heet.
Volgens Sytske, die voor het
CBG ook cursussen stamboomonderzoek voor beginners verzorgt, is het dankzij
de digitalisering steeds
gemakkelijker en goedkoper
geworden om je stamboom
uit te pluizen. ‘Vaak betaal je
alleen een kleine vergoeding
voor het opvragen van scans
of kopieën uit de registers.
Je hoeft de deur niet meer uit
om informatie op te vragen.
Dat scheelt naast reiskosten
ook zeeën van tijd.’
Wie het verleden boven
water wil halen, begint
volgens Sytske bij zichzelf.
Vervolgens ga je stap voor
stap terug in de tijd. In

eerste instantie met behulp
van je geheugen en dat van
je familie. ‘Bij het CBG kun
je uittreksels bestellen van
de persoonskaarten van de
inwoners van Nederland die
sinds 1 januari 1939 zijn
overleden. Met de informatie
op die kaarten zit je al snel
ergens halverwege de negentiende eeuw. De volgende
stap is een bezoek aan de
studiezaal van de verschillende archiefdiensten. Daar
worden de registers van de
burgerlijke stand bewaard,
met alle geboorte-, huwelijksen overlijdensakten, en de
kerkelijke doop-, trouw- en
begraafregisters van vóór
1811 (het jaartal waarop
in Nederland de burgerlijke
stand werd ingevoerd). Hoe
ver je terug kunt gaan, is
volgens Sytske afhankelijk
van de gemeente waar
je voorouders woonden:
‘Over stadsmensen is vaak
meer informatie beschikbaar dan over mensen die
woonden en werkten op het
platteland.’ cbg.nl
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Een handige
website om
je stamboom
onderzoek te
starten is
wiewaswie.nl.
Op deze site,
beheerd door
het Centraal
Bureau Genea
logie, bieden de
Nederlandse erf
goedinstellingen
hun historische
persoonsgege
vens centraal
aan. Het platform
geeft toegang
tot miljoenen
documenten met
historische per
soonsgegevens
uit heel Neder
land. De site
legt ook helder
en simpel uit hoe
je je familie
geschiedenis in
kaart brengt. Je
kunt er meteen
met je onderzoek
beginnen.

