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J
y het dalk moontlik oor die fees-
tyd ’n groot familiegeselligheid 
bygewoon. Julle het dalk oor 
oupas en oumas gesels en waar 

die familie vandaan kom. Het jy al meer 
oor jul geskiedenis probeer uitvind? 
Diegene wat dit nagegaan het, het al 
baie interessante ontdekkings gemaak. 

Peter Ralph en Graham Coop, genetici 
aan die Universiteit van Kalifornië, se studie 
oor herkoms het groot opslae in die weten-
skaplike wêreld gemaak. Die studie oor 
die genetiese herkoms van Europeërs het 
sowat 2 000 Europese mense se herkoms 
ondersoek en daar is gevind dat almal van 
Europa – selfs al is Brittanje en Turkye 
byvoorbeeld so ver uitmekaar – ’n gemeen-
skaplike voorvader deel en op die een of 
ander vlak geneties aan mekaar verwant is.

So is daar ook gevind dat soveel soos 
0,5% van die wêreldbevolking die Mon-
goolse leier Genghis Khan se DNS deel. 

mense 
Nou van watter Bothas is jy? Het jy dalk ook al gewonder? 
Die wonderlike nuus is dat jy wel kan uitvind en sien 
watter draaie jou voorgeslagte geloop het 
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banke is in Lucknow, Indië. Dit is die eerste 
in sy soort in Asië en is in 2008 geopen. 

Hoekom is die gebruik van ’n DNS-bank 
noodsaaklik? 

Van die gebruike en voordele van 
hierdie DNS-bank is volgens DNABank 
India se webwerf wanneer daar ’n natuur-
ramp plaasvind of iemand vermis raak. ’n 
Hospitaal kan dadelik deur die DNS-bank 
soek om te sien presies wie jy is, waar jy 
vandaan kom en byvoorbeeld vir watter 
medikasie jy dalk allergies mag wees.

DNS-banke hou ook talle voordele vir 
navorsing in. Die Menslikegenoomprojek 
is net een van vele navorsingsprojekte 
wat die storie van menslike DNS onder-
soek. Die projek het in April 2003 ’n uiters 
belang rike mikpunt bereik: Die menslike 
genoom is heeltemal uiteengesit en kan 
dus nou ten volle bestudeer word.

Meer oor DNS 
DNS staan vir Deoksiribonukleiensuur en 
dit bevat die boublokkies van ’n orga-
nisme se genetiese inligting, soos haar- 
en oogkleur, en ook inligting oor gene-
tiese siektes wat in jou voorgeslagte mag 
voorgekom het. 

Die meeste mense het al van DNS 
gehoor. Dink maar net aan TV-programme 
soos CSI en Bones, waar DNS dikwels 
deel uitmaak van hoe ’n misdaad aan die 
einde van die episode opgelos word. 
n  1 g DNS bevat sowat 700 terrabytes se 

data.
n  Mense deel sowat 50% van hul DNS met 

piesangs. 
n  Identiese tweelinge is presies so: Iden-

ties en deel 100% van hul DNS. So deel 
’n ouer en kind 50% van hul gene en 
sibbe ook 50%. 

Een van die wêreld se voorste DNS-
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DIE STAMBOOMSOEKER
Heather MacAlister is ’n speurder van ’n 
ander aard: Sy volg leidrade deur mense 
se stambome. Sy was die hoofnavorser 
vir SABC se reeks Who Do You Think 
You Are?, aan die stuur van Ancestry24.
com vir nege jaar en ook die hoofstigter 
van die Cape Town History Society. 
“Mense kontak my en hulle stuur vir my 
al die inligting en dokumente wat hulle 
reeds het en dan begin ek soek.” 

Sy beveel aan dat mense “minstens 
drie” bronne en verwysings het vir elke 
stukkie inligting voordat ’n mens met ’n 
familiestamboom voortgaan, andersins 
kan die inligting alles doodloop. 

“Baie mense gaan kyk op webwerwe 
en besluit daar en dan byvoorbeeld dit 
is beslis hul ouma, sonder om verder 
te kyk.” En daar is die navorsing reeds 
beperk.

Kyk verder, sê sy. “In plek daarvan 
om net vir die name en datums van jou 
voorgeslag te soek, kyk ’n bietjie verder 
as die geraamte en sit ’n bietjie vleis aan. 
Daar is duisende publikasies en boeke 
wat mense met hul stambome kan help.” 
En sy sal weet: Haar eie biblioteek bevat 
meer as 2 000 boeke oor stambome en 
herkoms.

“Gaan kry eksemplare van geboorte-, 
trou- en doodsertifikate by die departe-
ment van binnelandse sake, maar maak 
seker dat jy spesifiek die onverkorte 
sertifikaat aanvra.” 

Andersins, sê Heather, kry jy die 
verkorte weergawe wat nie al die inligting 
bevat wat jy nodig het nie. Ook noem sy: 
“Binnelandse sake gee nie toegang tot 

dokumente aan derde partye nie, tensy 
jy ’n brief van ’n prokureur het om jou 
magtiging te gee.”

Dit is uiters belangrik om alle inligting 
te berg. “Enigiets en alles wat jy het, 
soos ou foto’s en doopsertifikate. Ge-
bruik jou skandeerder of selfoon en bêre 
dit ie wers. Gee ook die lêers identifiseer-
bare name sodat jy nie deur 50 miljoen 
moet gaan wanneer jy iets soek nie.” 

Sy sê ook jy moet inligting met jou 
naaste familielede deel. “So baie ge-
skiedenis word weggegooi. Iemand gaan 
dood en dan word daar gevra, wat het 
van tannie So-en-so se foto’s geword? 
Dan is dit weg. 

“Sluit by gemeenskappe en groepe 
aan vir wie sulke inligting belangrik is, en 
soek, soek, soek. Baie mense dink daar is 
nie rekords oor hul families nie, maar daar 
is as ’n mens weet waar om te soek. Daar 
is geen skeidingslyn in geboorteregisters 
nie: Almal se geboortes is in dieselfde 
boek – ongeag ras of geslag. Daar is net 
een en jou naam gaan daarin.”
VIND MEER UIT
n Besoek Heather MacAlister se 
webwerf by www.ancestors.co.za en 
kontak haar direk
n Die Genealogiese Instituut van Suid-
Afrika deur www.gisa.org.za, of rig ’n 
e-pos aan info@gisa.org.za
n Vind meer uit oor DNS-toetse by 
EasyDNA.co.za/dna-tests
n Gebruik TinyScanner op jou 
Android-foon of Scanner App op 
die Apple App Store om dokumente 
maklik in digitale formaat te bêre Vk

DNS-TOETSE
Hoewel DNS-toetse merendeels geneem 
word om byvoorbeeld vaderskap te be-
paal, kan dit jou ook help om jou herkoms 
te bepaal. Die maatskappy EasyDNA neem 
DNS-monsters en verwerk dit dan. 

Gewoonlik word daar ’n monster van 
die selle aan die binnekant van die wang 

geneem. Daar is verskillende soorte toetse 
deur EasyDNA beskikbaar, onder meer 
AncestrybyDNA (vanaf R3 095), Ancestral 
Origins (vanaf R3 790), die Matrilineale 
toets (R3 095) wat spesifiek vir herkoms 
aan die moederlikskant soek en die 
Patrilineale toets (R2 895).

DIE GENEALOGIESE INSTITUUT
“Jy moet in jou voorgeslag belangstel,” sê 
Lorna Olivier van die Genealogiese Instituut 
van Suid-Afrika (GISA). 

As ’n mens meer oor jou voorgeslagte 
uitvind, doen jy dit nie net vir jouself nie, 
maar jy bewys jou nageslag ook ’n guns, 
sê Lorna. 

Die proses begin deur soveel as moont-
lik inligting oor jou familie bymekaar te kry. 
Party mense het ’n ryk familiegeskiedenis 
wat goed neergeskryf is, terwyl ander mense 
se familiebome ’n paar skandaalagtige takke 
het as jy jou navorsing gedoen het.

Begin met die oupa, sê Lorna. “Die 
oupa se naam, geboortedatum en sy ge-
boorteplek sal jou in staat stel om hom op 
die dooprekords te gaan opsoek.” 

Die SA Geslagsregister is ’n reeks boeke 
waarin ’n mens na die naam kan soek. As 
hy nie daarin verskyn nie, sê Lorna, kan ’n 
mens na sy details in die doodsrekords gaan 
soek.

“Sodra jy die oupa se inligting kry, gaan jy 
só sy ouers se name opspoor. Vat dan hier-
die inligting en gaan soek die oupa se ouers 
op deur hul huweliksrekords om te sien hoe 
oud hulle was toe hulle getrou het. So kan jy 
weer ’n geslag vorentoe (of agtertoe) vorder.”

Sterftekennisgewings is een bron wat sy 
aanbeveel, en rekords van 1837 tot 1920 kan 
direk by GISA verkry word. 

“Daarna is daar die Kaapse argief tot 
omtrent 1960.” Die nuwer jare, as ’n mens 
daarna op soek is, is by die meesterskan-
toor. “Jy kan ook op NAAURS gaan kyk, wat 
byvoorbeeld begraafplaasrekords het. Fami-
lysearch.com het verskriklik baie inligting 
en hul rekords kan help om jou in die regte 
rigting te stuur.”

Elke streek of gebied het sy eie argief, en 
Lorna beveel aan dat nuuskieriges ook direk 
daar aanklop. 

“Pretoria het byvoorbeeld ook ’n argief 
vir sterfkennisgewing, die Vrystaat weer 
een met rekords wat digitaal gemaak is.” 
Kerke het die meeste van hul rekords aan 
GISA gestuur, en dit maak hulle ’n uit-
stekende beginpunt. “Engelse kerkinligting 
het ons min van en waar mense ’n Engelse 
familie wil navors, maak ons van ’n vry-
skutnavorser gebruik.”  

Metodistekerke sal byvoorbeeld dalk ook 
vereis dat ’n mens self by hulle gaan aanklop 
om die rekords aan te vra.

As ’n mens meer oor jou voorgeslagte 
uitvind, doen jy dit nie net vir jouself nie, 
maar jy bewys jou nageslag ook ’n guns
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