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 De betekenis van het concept familie is het resultaat van eeuwenlange investeringen in 

specifieke associatieketens die je terugvindt in ons taalgebruik, algoritmen, wetgeving en 

emotionele huishoudingen.  

 GEDCOM, het softwareformat waarin genealogische gegevens worden bewaard, blijkt van 

grote invloed op de narratieve vorm van de familiegeschiedenissen die in dit proefschrift 

bestudeerd zijn.  

 De geschiedenis van het Centraal Bureau voor Genealogie, opgericht op 15 mei 1945 in Den 

Haag, verdient een diepgaande cultuurhistorische studie.  

 Doordat familiegeschiedenisschrijvers proberen ‘objectief’ te blijven door zich uitsluitend te 

baseren op verifieerbare bronnen, geven ze paradoxaal genoeg hun familieleden de ruimte 

om hun eigen subjectieve familiegeschiedenis te formuleren.  

 Multinationals die onze digitale gegevens bewaren bedreigen de traditionele bewaarfunctie 

van archieven.   

 Familiegeschiedenissen van anderen zijn meestal minder interessant dan die van jezelf. 

 Genealogen zouden de term familiegeschiedenis niet voor zichzelf moeten opeisen.  

 Historici die beweren dat zij hun familie ‘nog niet hebben uitgezocht’, confirmeren zich aan 

een positivitische wetenschapsvisie.  

 Digital humanities kan niet zonder filosofische conceptuele analyse.   

 Trainen bij een hardloopclub verbreedt je kennis van de wereld.  

 Het is een misverstand dat een onduidelijk geformuleerde zin nieuwsgierig maakt.  

 Being a writer is an act of perpetual self-authorization. (Verlyn Klinkenborg) 

 Oneffenheden zie je pas als de verf droog is. (Rob van Essen) 

 


