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DNAENSTAMBOOM
ONDERZOEK

WAAR
EN HOE

. -r !JrGire

I Goed begifttt voo(fitdnt.teis]s ddErattu*iffiXFe
wdlsite familysearch.org. The Church of Jesus Christ of f1fu
tetr-Uay Saints digitaliseert archieven over de hele wereld e6§
n$ lang niet klaar. Kennis over voorouders staat centraal in ^_
fr"ï-orroonre geloof. Hier kun je makkelijk zoeken in miljarff
den documenten uit honderd landen.

ln Nederland kun je terecht bij het Centrum voor Familiege- o

schiedenis (CBG), een samenwerking van zes databases, 2

waaronder het gratis wiewaswie.nl. Daar vind je geg"r"n" rr#
de Burgerlijke Stand sinds 1810. Op de cbg-website vind je í

ook een stappenplan en een uitleg o*ar archiefsoortè}t en ge-t
nealogische begrippen. Voor sommige scans moet je betalen./
Kijk ook wat (amateurlgenealogen voorje al al hebben gevon-i
den. Op sites als geneanet.org, genealogieonline,nl, stam- r
boqmzoeker.nl, ngv.nt, gendexnetwork.org delen zij stam- 

t
bopen. Op oraftomben,nl staan foto's van graven. Veel web-^Ii-)
sites bieden ook een dna-test aan. Commerciële sites als

;;a;;;; ;;;";;ö ;ffi ;ffi;;,"",,,""-'
tlessller maand voor toegang. Een dna-test kost ongeveer i?'

fOdèuro. Let op: er staan onjuistheden op deelplatforms.
WièPet verhaal achter de namenlUst zoekt, moet dieper gra- Í

ven§ia zoekakten.nl kom je bijvoorbeeld in militaire stam- .

boei((n die uiterlijke kenmerken van rekruten vermelden
(blauwe ogen, pokdalige huidl. Veel moois is te vinden in de

archleven van notarissen, strafgevangenissen, bedrijven,
spoorwegen. Vergeet ook niet te googlen en in Delpher te kij-
ken, de enorme database van Nederlandse krantenaÉikelen
en boeken die vijfhonderdjaar teruggaat en per woord door-
zoekbaar is.

Je kunt ook een beroepsgenealoog inhuren. Reken op 60 tot
100 euro per uur. De ervaring leert: die vinden echt veeJ {ïeBr.
John Boerën is te boeken via En,lgggg§nga.gsp. yvettèb '
Hoitinlddèiktért ook biologisc'lf8verbanden uit via dna. (dutch-
oenittrlvÍhll. Bij de ngv.nl en cbg.nt vind je nog meer
beroepsgenealogen.
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