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WAAROM JE STAMBOOM UITZOEKEN?

Nadat ik klaar was met onze eigen stambomen,

Mijn opa werd 100 jaar en op zijn verjaardagsfeest

ben ik met Ter Aar begonnen. Een genealogisch

kwamen familieleden waar ik nog nooit van

overzicht van 47.500 mensen tot nu toe. Heel

gehoord had. Zelfs mijn ouders wisten niet

interessant. Nu ze weten dat ik dit doe, komen

wie ze waren, maar ze droegen wel dezelfde

inwoners regelmatig met vragen over hun familie

achternaam. Dat wilde ik uitzoeken. Ik begon bij

uit bijvoorbeeld 1700. Mensen willen toch weten

mijn opa, was benieuwd welke verhalen hij nog

waar ze vandaan komen.

kende. Daarvan heb ik een schema gemaakt:
wie zit er in welke tak. Van daaruit ben ik verder

HOE IS INMIDDELS JE KENNIS?

gegaan.

Ik weet veel van archieven. Niet wat er in een
specifiek archief ondergebracht is, maar wel hoe

FAMILIELEDEN OVER DE HELE WERELD?

je bepaalde informatie kan vinden. Zo weet ik

Aan de kant van mijn vrouw wel. Haar stamboom

niet exact welke informatie te achterhalen is in

bracht ons terug naar 1580 en over de hele

het stadsarchief van Deventer, maar ik kan je wel

wereld. Om daar achter te komen hebben we

vertellen wat je er zou moeten kunnen vinden. Of

brieven geschreven met allerlei vragen erin. Dat

wanneer registers of kadasters handig zijn om te

Een overzicht van
47.500 mensen

raadplegen.

WAT DOE JE BIJ HCC!GENEALOGIE?
Ik ben bestuurslid van de deze Interessegroep
van HCC. Daarnaast ligt mijn expertise in de

was nog in de tijd dat internet nauwelijks bestond.

archieven van het Groene Hart en genealogische

Met mijn eigen familie kwam ik tot Zwolle. Mijn

software. Het is leuk om met databases te

oervader, de oudste in rechte lijn, woonde daar in

puzzelen en informatie naar boven te halen,

1725. Verder dan dat ben ik niet gekomen.

die anderen niet zien. Je kunt namelijk altijd
meer vinden. Ook geef ik door heel Nederland

EN DE VOLGENDE STAP?

algemene en regionele genealogie-cursussen en

Ik kom oorspronkelijk uit Ter Aar. Daar ken ik

een cursus in oud schrift.

iedere stoeptegel en inmiddels ook alle families.
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