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Stamboomonderzoek mateloos populair
weten waar hun wortels Uggen.
Voor sommigen is de genealogie
zo niet een obsessie dan toch een
ware levensvervulling.

Rubriek over boerderij- en familienamen
Voor aanvullingen e n suggesties:
05437 72603

Door HENK HARMSEN
Ongetwijfeld de snelst groeiende
hobby van de laatste jaren is het
stamboom-onderzoek. Welhaast
in elke familie zijn mensen bezig
een draad naar het eigen voorgeslacht te spmnen door naarstig
speurwerk in al dan niet stoffige
ardiivaha.
De bladen van oudheidkundige
verenigingen geven meer en
meer artü<elen over genealogie.
Bij de meeste stamboom-onderzoekers blijft het niet bij namen
en jaartallen. Tal van aardige bijzonderheden over voorouders en
venvanten worden opgetekend
uit de herinnering van oudere familieleden of stuklcen. Mensen
uit het voorgeslacht worden in
een tijdsbeeld geplaatst en komen weer levend tot, ons in al hun
menselijke eigenaardigheden en
tekortkomingen. Zo leidt menig
onderzoek tot een hele familiehistorie. Met grote regelmaat verschijnen de laatste tijd boekjes, ja
zelfs lijvige boelcwerken over bepaalde famUies.
Waar de snel toegenomen interesse voor genealogie vandaan
komt? Sommigen schrijven deze
toe aan de individualisering; de
genealoogalsegotripperonderde
heemkundigen.Iniedergeval willen steeds meer mensen precies

De mogelijldieden voor het beoefenen van deze hobby zijn de laatste tientallen jaren vele malen
groter geworden door de komst
van de streekarchiefdiensten en
de oprichting van diverse verenigingen en nu ook regionale instanties waar men terecht kan. Zo
is daar naast het aloude Centraal
Bureau voor Genealogie in Den
Haag ook de Nederlandse Genealogische Vereniging afdelingAchterhoek, het Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, de Stichtingvoor
Genealogie en'Geschiedenis tussen Rijn en IJssel en voorts bestaan diverse plaatselijke werkgroepen enpersonen, die zich op
genealogie hebben toegelegd en
in opdracht van derden zaken uitpluizen. Dan zijn er nog de verzamelaars van bid- en gedachtenisprentjes en onderzoeken van
veld- en boerderijnamen, bij wie
de genealoog veel informatie kan
opdoen.
Werd aanvankelijkmeestop losse
kaartjes of grote vellen papier gewerkt, momenteel bewijst de
computer goede diensten en wisselen genealogen hun gegevens
massaal op pc-schijf envia datalijnen uit. Zelfs via de 27mc-mailbox
wordt al digitale genealogische
informatie uitgemild.
Waren het vroeger meestal mensen, die in de reuk van adeldom
meenden te staan, historici op
een zijspoor of mensen die hoopten op het bestaan van een üefst
terminaal suikeroompje in Verweggistan, meer en meer duikt
nu ook de gewone man of vrouw
in de boeken, daarbij met raad,
daad en soms koffie gesteund
door de archivaris.
Voorheen kwamhetvaak voor dat
de mooie hobby schielijkeen eind

* Veel Achterhoekers dragen een familienaam die is afgeleid van een boerderijnaam zoald boederij Oberiiik.(Foto Wille
vond zodra een voorouder van
minder allooi in beeld kwam.
Maar de ware genealoog van nu
accepteert met gelatenheid ook
de soms onluisterende feiten die
uit oude boeken aan het licht treden onder het motto: .wie is volmaakt,,?
Vanaf vandaag is er de wekelijkse

nibriek "Wortels in de Achterhoek'. Deze zal gaan over Achterhoekse families en stamhuizen.
Een groot deel van de Achterhoe
kers draagt een naam die aan een
nog bestaande boerderij ontleend is. Juist om die namen gaat
het hier, waarbij hetdebedoehng
is de gewone lezer(es) te laten zien
waar haar of zijn wortels hggen.

Het spreektvanzelfdatwe voorde
inhoud afhankelijk zijn van de
medewerking van mensen, die
met hun familiebeschrijving enige vorderingen hebben gemaakt
en hierover aardig kunnen vertellen of schrijven. Tussen de namen
door zullen zeker fraaie verhalen
opduiken over markante telgen
en drieste familiereUen of -gehei-

men.
Daarnaast staat deze rubriek
open voor iedere genealoog, die
informatie of contacten zoekt om
zijn/haar onderzoek te vervolmaken. Laat degenen, die menen een
bijdrage te kunnen leveren, niet
schromen met hun werk of de
daarin nog ontbrekende schakel
voor het voetlicht te treden.

