Genealogie en historisch onderzoek.
Het woord genealogie, voor de een vrijwel onbekend, voor de ander een begrip, betekent het bezig zijn met een
stamboom of liever het uitzoeken van een familiegeschiedenis. Voor menigeen is het een boeiende en zinvolle
hobby, zij het met wisselend succes. Het resultaat hangt sterk af van de manier waarop het historisch onderzoek
van de familie wordt aangepakt en uitgevoerd. Ook de tijd die beschikbaar is voor het speurwerk en de kennis van
zaken om de mogelijkheden van het onderzoek te benutten, zijn belangrijk. De een wil zo snel mogelijk langs de
mannelijke lijn bij zijn (haar) oudst bekende voorvader belanden om de oorsprong van de familienaam te vinden.
Een ander wil 'alles' over de voorouders weten en teruggaan tot in de oudste tijd. Hoe dan ook een eerste
bezigheid blijft het verzamelen van gegevens om 'het geraamte' van de familiestamboom te vinden. Daarvoor is
informatie over de gevonden voorouders nodig en soms ook van groot nut om te helpen wanneer het onderzoek
dreigt vast te lopen. Vervolgens is er de samenhang van het plaatsen van de gegevens in de tijd van de
bijbehorende locale historie. Aldus kan een familiegeschiedenis ontstaan die niet alleen namen en data bevat. Het
verleden van een familie gaat pas leven als er meer bekend is over de omstandigheden waarin de voorouders
leefden. Ook gegevens over beroepen, bezittingen en sociale omstandigheden zijn daarbij van betekenis.
Het verzamelen van genealogische informatie is mogelijk op verschillende manieren. Naast het uitwisselen van
mondelinge inlichtingen bij wederzijdse familie is vooral het lezen van documenten, die bij diverse instanties ter
inzage zijn, een eerste vereiste.
In onze omgeving kan men terecht bij:
- de gemeente Westerveld te Havelte, waar o.m. het archief van de voormalige gemeente Vledder aanwezig is.
Om dit te raadplegen is het verstandig een telefonische afspraak te maken met de afdeling archief, tel. (0521)
349349;
- het museum De Koloniehof te Frederiksoord voor een ieder die voorouders had in de Maatschappij van
Weldadigheid. Hier is het koloniebestand vanaf 1818 tot omstreeks 1900 ter inzage - per computer - op het
adres Koningin Wilhelminalaan 87, tel (0521)382712.
Het museum is open van mei tot oktober van 11.00 - 17.00 uur en in de overige maanden op dinsdag t/m
zondag van 13.00 - 17.00 uur;
- het Drents Archief te Assen, waar zowel de archieven van de (oude) gemeente Vledder als de bestanden van
de Maatschappij van Weldadigheid openbaar zijn.
Het adres in Assen is Brink 4, tel. 0592-313523.
- de Openbare Bibliotheek, Lesturgeonplein 6 te Vledder. Tijdens openingsuren kan via de computer (kosteloos)
worden gezocht in de archieven van de provincie Drenthe. Ook is het Drents fotoarchief te bekijken voor
bijpassende afbeeldingen, alleen niet van personen.
'Thuiswerkers' die gebruik willen maken van hun computer en het internet kunnen terecht op www.drenlias.nl voor
specifiek Drentse gegevens en/of
www.genlias.nl waar het gaat om genealogische informatie uit het hele land.
Verder is er www.drentsfotoarchief.nl voor historisch fotomateriaal.
Het e-mailadres voor mogelijke inlichtingen is: info@drentsarchief.nl.
Bij het speuren dient dient men wel te bedenken dat persoonsgegevens gezocht moeten worden in de
gemeente/provincie waar de gebeurtenis (geboorte, huwelijk, overlijden) heeft plaatsgehad.
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