GeneaVaria
Jarenlang hebben Jannie Visch en Marc Fieret uit Emmen onderzoek gedaan naar hun eigen
families en naar de voorouders van anderen.
De stamboom van Marc beperkt zich in hoofdzaak tot Friesland en Den Haag, die van Jannie
heeft vertakkingen in bijna elke provincie van Nederland. Zo zijn inmiddels vele archieven
bezocht en vormt ook internet een belangrijke schakel bij hun onderzoek.
Daarnaast is Marc binnen de NGV 10 jaar actief geweest in het dagelijks bestuur van de
genealogische afdeling Drenthe (en Noordwest-Overijssel), zodat ook daar de nodige
informatie van aanwezig is.
Dat alles heeft er voor gezorgd dat beiden inmiddels uitgebreide ervaring hebben opgedaan
en bovendien een uitgebreide en gevarieerde bibliotheek hebben.
Die bibliotheek bevat met name gegevens uit Friesland, Drenthe en over de Veluwe, maar
bevat ook informatie uit en over o.a. Zuid-Limburg, Groningen, Utrecht, Emsland (D) en
meer.
Vandaar de naam GeneaVaria.
Niet alles van hun bibliotheek kan getoond worden, een uitgebreide catalogus is aanwezig.
Wellicht is GeneaVaria ook voor u het proberen waard:
- voor starten van onderzoek,
- voor hulp bij vastgelopen onderzoek,
- voor een workshop of cursus voor beginners.
Cursussen die door Marc Worden verzorgd:
- “Snuffelen aan de boom”
Een workshop van ongeveer bijna twee uren, die de beginnende onderzoeker in
grote lijnen langs het opzetten van een stamboom voert en hoe daarmee te starten.
- “Stamboomonderzoek voor beginners”.
Een cursus in vier avonden van steeds twee uren.
Uitgebreider wordt stil gestaan bij het opzetten van stamboomonderzoek, het
zoeken naar gegevens, valstrikken die zich voor kunnen doen, vastleggen van
informatie, enz.
De cursus bevat onderzoek via bronnen in de nog niet openbare periode , de
burgerlijke stand, de kerkelijke registers, zoeken op internet, en het zoeken in
secundaire bronnen.
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