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Even voorstellen
• theoretisch chemicus
• docent scheikunde/natuurkunde/informatica
• IT‐consultant Digital/Compaq/HP/ZZP (Open)VMS
• genealogie (familie/vrienden/W*rd/t*man*)
sinds 1968 met nu >106.000 mensen in bestand
• DNA‐onderzoek (sinds 2010)
• FTDNA group administrator Woertman, IGV
• Actief volger diverse DNA‐groepen
• ISOGG spreker





https://dna‐explained.com/2022/10/03/svante‐paabo‐wins‐nobel‐prize‐in‐
medicine‐for‐ancient‐dna‐reconstruction‐methods/



Op zoek naar uw DNA ‐ Agenda

• Aanvulling op genealogie
• DNA – Genetica/erfelijkheidsleer

• met biologie – zonder biologie
• Y‐DNA / X‐DNA / atDNA /mtDNA
• mutaties, uit Afrika, en andere mensachtigen
• DNA – wat kun je vinden?
• DNA testen – waar?
• DNA test – hoe werkt het?
• Y‐DNA STR haplotype en SNP haplogroep
• Voorbeelden Y‐DNA / mtDNA / atDNA
• Samenvatting
• Boeken



Genetica (Erfelijkheidsleer)
• Kind “lijkt” op ouders/grootouders/enz.
• Dat is bij dieren en planten ook zo
• Monnik Mendel deed in 19e eeuw kruisingsproeven
met erwten en bloemen: klassieke genetica
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetten_van_Mendel Genetica (Erfelijkheidsleer) ‐ 2

• Fossiele resten dieren en mensachtigen
• God’s schepping of evolutie …
• Alfred Russel Wallace; expeditie naar Ternate

On the origins of species by means of natural selection (1858)
• Darwin evolutieleer: On the Origin of Species (1859)
• We praten dus over leven; laten we maar eens kijken



Tijdslijnen

• Geologisch
• Biologisch



Beknopte geschiedenis leven

• Aarde 4,6 miljard jaar oud
• 3 miljard jaar geleden: archea en bacteriën
• 2 miljard jaar geleden: complexer leven door combinatie archea en 
MiTochondrium‐bacterie: eukaryoten met celkern.
• Wij hebben 200 zelfde genen als archea en in elke cel mitochondria 
als energie‐bron
• 450‐520 miljoen jaar geleden stapelen van 4 amphioxus(“lancet‐
visje”) => gewervelden
• 375 miljoen jaar geleden: Tiktaalik 



Mens‐ chimpansee/bonobo ‐ Afrika
• 6‐8 miljoen jaar terug splitsing voorouder mensachtigen en 
voorouder chimpansee en bonobo
• Wij hebben 98,7% zelfde DNA als chimpansee’s en bonobo’s
• Aantal chromosomen na splitsing van 2*24 naar 2*23
• 1‐2 miljoen jaar terug splitsing chimpansee (N van Congorivier) en 
bonobo (Z van Congorivier). Apen kunnen niet zwemmen
• Meer over mens/chimpansee/bonobo in het laatste boek van Frans 
de Waal



Nature Briefing – The New Yorker (15 juli 2022)
https://www.newyorker.com/science/elements/the‐bizarre‐bird‐thats‐breaking‐the‐tree‐of‐life

Hoatzin (Opisthocomus hoazin) is een rare vogel.
Past qua indeling nergens; lijkt overal een beetje op; 
mengelmoes van allerlei soorten vogels

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

This strange‐sounding state of affairs is not unique to the 
hoatzin; we see it in our own DNA. Human beings share their 
most recent common ancestor with chimpanzees and bonobos, 
but more than ten per cent of the human genome is actually 
more closely related to the gorilla genome. Another tiny 
fraction of the human genome also seems to be most closely 
shared with an even more distant relative: the orangutan. “This 
implies that there is no such thing as a unique evolutionary 
history of the human genome,” a team of molecular biologists 
wrote in 2007. “Rather, it resembles a patchwork of individual 
regions following their own genealogy.”



Mensachtigen en “uit Afrika”
• Tientallen soorten mensachtigen
• 3 miljoen jaar geleden ontstond landengte van Panama 
–> klimaatveranderingen in Afrika en Europa
• migratie om klimaat ‐ vulkaanuitbarstingen ‐ zonneactiviteit / ijstijden
• 2 miljoen jaar terug Homo Erectus richting Eurazië, o.a. naar Georgië, Italië, en 
hier in de buurt: Doggerland
• 400.000 jaar terug Neanderthalers naar Europa en W‐Azië 
en Denisova’s naar Azië en Oceanië
• Kinderen van Neanderthalers en Denisova’s
• Kinderen van Homo Erectus met Neanderthalers/Denisova’s
• Neanderthalers waren net mensen:
• Zorg voor familie; versiering en sieraden; opmaak vrouwen
• rotstekeningen
• Speerpunten/vuistbijlen



Neanderthalers en Denisova
• Homo Sapiens ca 300.000 jaar oud
• Paar keer bijna uitgestorven geweest
• 300.000 jaar geleden in Marokko
• Vanaf 70.000 jaar geleden kleine groep “aan de wandel” – Afrika uit

• Op weg van Afrika via Azië naar Europa 
kwam de Homo Sapiens Neanderthalers
en Denisova tegen en daar komen
kinderen van
• in West‐Europa 2‐3% Neanderthal‐DNA en 
vaak ook 1‐2% DNA Denisova
(ook route Afrika‐ZO Azië‐India‐Europa?)
• Wij zijn mengelmoes van allerlei soorten
mensachtige voorouders

Bron Max Planck Institute Leipzig 
https://www.shh.mpg.de/1474609/
pan‐african‐origins



Homo Sapiens
• Jager/verzamelaar, dus rondtrekken op zoek naar planten en vlees/vis
• Vanaf 12.000 jaar geleden landbouw in Midden‐Oosten 
(later in ZO‐Azië, Mexico)
• Bij elkaar wonen in steden en grote koninkrijken
• Slechtere gezondheid/meer ziektes. Slavernij
• Culturele verschuiving: mannen werden belangrijker dan vrouwen

• Vanaf 8000 jaar geleden boeren/veeteelt naar Europa
• ca 5000 jaar geleden mensen van Yamnaya‐cultuur naar Europa
• In enkele tientallen jaren grote DNA‐verandering
• Bronzen wapens / pest? / kuilgraven
• Indo‐Europese talen
• Europa kleurt van              naar “wit”.
• Rechts: plaatje uit Wikipedia



Twee 
recente 
boeken 
over 
archeo‐
genetica





Overzichtskaart uit De reis van de mensheid (Krause&Trappe‐2022)



Genetica ‐ DNA
• in het Engels DesoxyriboNucleidAcid
• DNA is de drager van erfelijke eigenschappen, en geeft via 
ongeveer 23000 genen door dat de juiste eiwitten worden 
aangemaakt. 
• Mens heeft ongeveer 3,2 miljard baseparen (AT/CG) die in een 
dubbele helix (spiraal) zitten, verbonden door 
waterstofbruggen
• In elke cel (uitgezonderd bloedcel) 2,2 meter DNA
• Bijna 2% DNA codeert/“doet” iets: o.a. aanmaak eiwitten
• Rest 98% is “junk DNA”
• 2003: in “junk DNA” zit ook aan/uit schakelaars voor controle‐
mechanismen (in baarmoeder, nieuw geheugen op 3‐jarige 
leeftijd)



Verschillen tussen mensen

• Vroeger werden mensen ingedeeld volgens huidskleur, 
schedelomvang, lengte, taal, enz.
• MAAR nu met de huidige kennis:

Alle mensen voor 99,9 % gelijk !
• Dat hele kleine verschil in DNA zijn toch miljoenen mogelijke 
verschillen, bijvoorbeeld in hoe we er uitzien.
• Vooral de laatste 5‐10 jaar is er op dit gebied heel veel nieuws 
ontdekt



Chromosomen

• In ons lichaam zitten cellen met
een celkern.
• In de celkern zitten 23 paar
chromosomen
• In de cel, buiten de celkern, 
zitten mitochondriën, die voor
energie zorgen



23 paar chromosomen in celkern
schematisch

• 22 paar gewone/lichaams/autosomale‐
chromosomen
• 1 paar geslachts/seks‐chromosomen



DNA – geslachtschromosoom Y
• Van de 23 paar chromosomen is er
1 paar geslachtschromosomen: 
XYman, XX vrouw
• Een vrouw geeft altijd X door
• een man Y (=> XY – kind wordt man) 
óf X  (=> XX – kind wordt vrouw) 

• Y komt altijd van de 
vader (‐vader‐vader‐enz.)



DNA – geslachtschromosoom X
• Van de 23 paar chromosomen is er
1 paar geslachtschromosomen: 
XY man, XX vrouw
• Een vrouw geeft altijd X door
• een man Y  (=> XY – kind wordt man) 
óf X (=> XX – kind wordt vrouw) 

• Bij X weet je dus niet of het komt van vader of 
moeder; dat wordt puzzelen…



X‐DNA (1/2)
• Vrouwen krijgen X van moeder(recombinatie), en 
ongewijzigde X van hun vader
• Mannen krijgen X van moeder (recombinatie) (en een
Y van hun vader)



Recombinatie

• Vóór het aanmaken van ei‐ en zaadcellen van ouders worden bij hen 
de chromosomenparen gesplitst en DNA‐stukjes uitgewisseld. Dat is 
per keer net iets anders: Recombinatie



X‐DNA (2/2)
• X‐chromosoom groot, circa 5% genen
• Er zijn veel X‐gebonden erfelijke aandoeningen
• http://nl.wikipedia.org/wiki/X‐chromosoom
• Bij vrouwen willekeurig 1 X uitgeschakeld
• Bij recessieve afwijking vrouwen meestal geen last, 
maar wordt wel doorgegeven
• Mannen hebben 1 X, dus veel grotere kans op 
afwijking



DNA – autosomaal

• Van de 23 paar chromosomen zijn er
22 paar gewone (autosomale) chromosomen voor
lengte/haar/ogen, enz. 
• bij bevruchting:
• “helft” van vader, “helft” van moeder
• Vóór het aanmaken van ei‐ en zaadcellen van ouders worden 
bij hen de chromosomenparen gesplitst en DNA‐stukjes 
uitgewisseld. Dat is per keer  net iets anders: Recombinatie
• Broers/zussen hebben dus
gedeeltelijk verschillend DNA, 
en lijken meer of minder op 
elkaar



Mitochondriaal DNA ‐mtDNA
• In elke cel zitten buiten de celkern mitochondriën: de 
energie‐centrales in de cel
• Dit zijn ooit ingevangen bacteriën (symbiose)
• Tot wel 1000 mitochondriën in spierweefsel‐cel
• Het wordt alleen door de moeder doorgegeven aan
jongens en meisjes
• Dus dan heb je een reeks 
moeder‐moeder‐enz.



Mitochondriaal DNA ‐mtDNA

De ringen met mtDNA bestaan uit ongeveer 16.569 
baseparen. Het gedeelte tussen de basenparen met 
de nummers 575 en 16.000 wordt de Coding Region
genoemd. Hier bevinden zich 37 erfelijke genen, 
welke zorgen voor de energieopslag (roodgekleurd 
in bovenstaande afbeelding), eiwitproductie (geel‐
en oranjegekleurd) en diverse andere processen 
(wit‐ en blauwgekleurd). Dit gedeelte van het 
genoom is vrij stabiel.



DNA en vererving – mutaties
• Bij de bevruchting komen “schrijffoutjes” voor: mutaties
• Klein DNA‐stukje herhalen – STR (Short Tandem Repeat‐stotter)
ACGT met STR‐waarde 2 wordt ACGTACGT
• “schrijffout” – SNP (Single Nucleotide Polymorphism‐snip)
CT   AAGCCTA  AAGCTTA

• mutaties worden meestal ongewijzigd doorgegeven
• DNA onderzoek gebeurt op plekken (markers) waar vaak die 
mutaties optreden
• Eerste DNA‐testen: testen op STR’s; SNP’s duur!
• Pas met moderne apparatuur geautomatiseerd zoeken naar SNP’s



Y‐DNA
Y‐chromosoom

atDNA
chromosomen 1‐22

SNP’s SNP’sSNP’s SNP’s

mtDNA
mitochondriën

X‐DNA   *
X‐chromosoom

STR’s STR’s

mtDNA
haplogroep

Y–DNA
haplogroep

matches
X‐chromosoom

matches
atDNA

Etniciteits‐
bepaling

Forensisch 
onderzoek

DNA‐testen voor genealogie

matches 
mtDNA

matches 
Y‐DNA

genealogie

Y‐stamboom

migratiepad

mt‐stamboom

migratiepad
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“”“Raw Data”

* X‐DNA test vaak gelijk met  atDNA test (wordt niet altijd gerapporteerd)



DNA vererving



Op zoek naar uw DNA ‐ Agenda

• Aanvulling op genealogie
• DNA – Genetica/erfelijkheidsleer
• Y‐DNA / X‐DNA / atDNA /mtDNA
• mutaties, uit Afrika, en andere mensachtigen
• DNA – wat kun je vinden?
• DNA testen – waar en hoe?
• Y‐DNA STR haplotype en SNP haplogroep
• Voorbeelden Y‐DNA / mtDNA / atDNA
• Samenvatting
• Boeken



DNA – mutaties ‐ terugrekenen

• Bekend is waar vaak DNA‐mutaties optreden
• Dan kunnen de mutaties teruggerekend worden tot de meest
oorspronkelijke variant
• Koppel je dit aan de plekken waar het DNA verzameld is,
• dan is het mogelijk terug te rekenen tot gemeenschappelijke
voorouder en plek voor Y‐DNA en mtDNA



Y‐DNA migratie uit Afrika (1/2)
• Mutaties terugrekenen naar gemeenschappelijke
voorvader
• Homo Sapiens ontstond ca. 8000 generaties
(300.000‐500.000 jaar) terug in Afrika
• Ca 70.000 jaar terug ging een klein groepje mensen
weg uit Afrika
• Zie ook: https://www.shh.mpg.de/1474609/pan‐
african‐origins



Y‐DNA migratie uit Afrika (2/2)



mtDNA migratie uit Afrika (2/2)



DNA – wat kun je vinden?

• waar kom je lang geleden vandaan: 
• mannen én vrouwen met mtDNA voor lijn moeder‐moeder‐moeder
• mannen met Y‐DNA voor lijn vader‐vader‐vader

• met andere mensen die getest zijn kun je globaal aangeven, of er verwantschap is
• met Y‐DNA meer mutaties
• Frequentie mutaties bekend => niet meteen exact jaartal, maar wel globaal wanneer MRCA 
(Most Recent Common Ancestor – meest recente gemeenschappelijke voorouder) heeft 
geleefd

• Voor de voorouders in de kwartierstaat middenin de trechter tussen links vader‐
vader‐vader en rechts moeder‐moeder‐moeder heb je dan nog niets; er kan nu 
ook tot 5‐6 generaties terug getest worden op autosomaal atDNA.



Y‐DNA                       atDNA mt‐DNA

Y‐DNA: mannen in                                                                                                 mt‐DNA: mannen
vaderlijke lijn én vrouwen in

moederlijke lijn

Autosomaal atDNA: 
mannen én vrouwen van 
beide ouders



DNA testen – waar (1/2)?
• FamilyTreeDNA (FTDNA) alleen DNA, maar wel alles: Y/mt/atDNA en 
projecten voor Y/mt,regio’s en families
• Ancestry – genealogie‐database en nu ook atDNA en gezondheid
• 23andMe – gezondheid en atDNA
• MyHeritage – genealogie‐database en nu ook atDNA en gezondheid



DNA testen – waar (2/2)?
• lokale aanbieders
• Consanguinitas. Minder geschikt voor genealogie; soms
handig voor gerichte test, bijv. vaderschapstest
• Geen databank om met anderen te vergelijken
En mensen migreren altijd!

• Vroeger (NL) Zonen van Adam‐project: Y‐DNA

• Zie ook: http://www.isogg.org/wiki/Wiki_Welcome_Page



DNA test – hoe werkt het?

• Hoe werkt het: met het 
borsteltje in de DNA‐kit een 
minuut langs binnenkant 
wang; kop van de borstel in 
het buisje met “zeepsop”, 
deksel op het buisje; daarna het 2e
borsteltje.
• Buisjes in de retour‐envelop; postzegel (voor Amerika) erop, en 
ongeveer 6 weken wachten



3 broers – 2 ouders – 4 grootouders

• Chromosoombrowser met hier chromosomen 1 t/m 5
• Elke grootouder heeft eigen kleur

• Elk kleinkind heeft andere stukjes atDNA van de grootouders geërfd
• Een en al toeval
• Dat is leuk voor wiskundigen/statistici:



Autosomaal DNA

• Analyse tot 5‐6 generaties terug van autosomaal DNA en X‐DNA
• Van ouders‐grootouders‐overgrootouders‐enz.

• Matches – N.B. mogelijke overeenkomsten
• Chromosome browser
• Etniciteit / herkomst



atDNA enkele begrippen

• Testen op 600.000‐700.000 verschillende punten (SNPs)
• Bij overeenkomst (match) met anderen wordt grootte match 
aangegeven in cM
• cM: centiMorgan – genoemd naar Thomas Hunt Morgan is eenheid 
van genetische recombinatie. “Gewoon lengte stukje DNA”

• stukje DNA door afstamming hetzelfde is, en afkomstig van een 
gemeenschappelijke voorouder: Identical By Descent (IBD). 
• stukje DNA dat toevallig hetzelfde is, zonder gemeenschappelijke 
voorouder (of heel ver terug): Identical By State (IBS). 



cM – verwantschapsgraad?
• Meeste DNA‐test bedrijven geven verwantschapsgraad te dichtbij aan
• Hulp van DNAPainter Shared cM Tool project
• https://dnapainter.com/tools/sharedcmv4
• Aantal cM invullen en plaatje mogelijke verwantschappen verschijnt
• Self – zelf; Parent – ouder; Grandparent – grootouder; Aunt/Uncle –
tante/oom; Sibling – broer of zus; Cousin – neef/nicht
• Bij grandparent staat 1766 en 1156‐2311.

DNA‐match met grootouder is gemiddeld 1766cM    
en varieert tussen 1156cm en 2311 cM





DNAPainter
SharedcM

• Invullen 2000 cM
• Bovenaan kansberekening
• Onderaan in kleur de 
mogelijkheden

• N.B. Bij veel 
kwartierverlies (veel 
onderlinge huwelijken) kan 
match dichterbij lijken dan 
genealogisch het geval is



Voorbeelden van atDNA hulpmiddelen (tools)
• DNA Painter https://dnapainter.com/tools
• Shared cM Tool
Kans op een mogelijke verwantschappen op basis van cM

• What are the Odds? | WATO
Geeft de kans aan waar een onbekende match in de stamboom past

• Genetic Affairs https://www.geneticaffairs.com/
• AutoCluster voor FTDNA en MyHeritage
Gebundeld bij MyHeritage (2* of abonnement) en GEDmatch (Tier1‐abonnement)
Maakt groepen op basis van de hoeveelheid DNA (cM) die matches delen

• GEDmatch https://www.gedmatch.com/
• Veel tools beschikbaar zonder abonnement, en met Tier1‐abonnement ($10/maand) 
nog een hele lijst met tools



Autosomaal puzzelen (1/2)
• Dichtbije relaties simpel
• Moeilijker bij 3e‐4e‐5e graads relaties
• Is het identieke stuk DNA toeval (Identical By State)
• of genetisch (Identical By Descent)
• Van welke ouder komt het stuk?

• Terug naar de genealogie!!!
• Mensen kunnen stukje gedcom opsturen om snel te 
zien wel/niet genealogische match
• eXcel‐spreadsheet maken met chromosoom‐overzicht, 
enz.



Autosomaal puzzelen (2/2)

• Het kan handig zijn om een (verre) neef/nicht
te vragen om ook te testen, zodat dit vanuit 
meer gezichtspunten bestudeerd kan worden.
• Geen 100% garantie op match met iemand vanwege recombinatie. 
Bijv. a‐a‐a‐neef Arie heeft wel atDNA match met mijn broer en zus, 
niet met mij.



Chromosome Browser en het genealogische 
plaatje in Genealogica Grafica

6e‐7e graads neven

Vriend 
Ronald 
doet 
atDNA test 
en is 
uitgebreid 
familie…



De genealogie bij een atDNA‐test
• Werk kwartierstaat van de geteste persoon zo ver mogelijk uit
• Matches (mogelijke verwantschappen) omstreeks 1750 komen voor!
• Zet namen in kwartierstaat bij je profiel bij het testbedrijf
• Maak (met genealogieprogramma) Gedcom‐bestand
en upload dat naar het testbedrijf
• Als voorbeeld van een match met mij bij FTDNA: 

• Bij klikken op het blauwe stamboompje wordt
een grafische stamboom zichtbaar.
• Bij klikken op de namen rechts worden de door mij opgegeven 
achternamen van voorouders zichtbaar



Waar komen mijn voorouders vandaan?
herkomstplaatje

• atDNA geeft ruwe schatting van herkomst/etniciteit. 
Ruwe schatting dus met korrel zout!!
• atDNA wordt vergeleken met database

• Database van wetenschappelijke gegevens van opgravingen in een regio
en gegevens van geteste mensen in een regio

• Databases veranderen en soms ook de berekeningen
• Dus de herkomstplaatjes kunnen veranderen

• Ieder bedrijf heeft eigen regio’s 
• Scandinavië Groningen/OostFriesland
• Denk bij Engeland aan België/Nederland; Ingveoonse (Noordzee‐Germaanse) talen

• Welke periode? Geen idee. Zeg 500‐1000 jaar geleden
• Broers en zussen hebben verschillend DNA, dus mogelijk verschillend 
herkomstplaatje
• Een test bij een ander bedrijf levert vaak ander herkomstplaatje!



Volkskrant 22 
september 2022:
Engelsen zijn 
enorm Europees
In het Science‐artikel:



Ancestry FTDNA MyHeritage 23AndMe
Ethnicity Estimate MyOrigins geschatte Etniciteit Ancestry



Etniciteit – herkomst
Herkomst van Gerrit Woertman volgens vier aanbieders, uitgedrukt in procenten

Ancestry MyHeritage FamilyTree DNA 23AndMe

Scandinavië 3 47 12 9

Noord‐ en West‐Europa 53

West‐ en Centraal‐Europa 74

Duitsland en Frankrijk 38

Duitsland en Benelux 50

Verenigd Koninkrijk 15 14 15

Verenigd Koninkrijk en NW‐Europa 47

Totaal 100 100 100 100



down en upload atDNA
• Het is meestal mogelijk atDNA resultaten te downloaden en bij een andere 
provider te uploaden, en dan weer te kijken naar matches.
Bij Ancestry alleen download. 
• Testbedrijven hebben wel verschillende DNA‐testapparatuur, verschillende SNP’s
waarop getest wordt, soms net overgang naar nieuw Genome build (nu 37‐38).
Vergelijken wordt moeilijker; wees kritischer op matches.
• Bij verschillen in geteste SNP’s worden soms aannames gedaan voor 
ontbrekende SNP’s: imputatie. Het bepalen van matches wordt dan moeilijker! 
Dus: als het kritisch is, doe testen bij meerdere bedrijven!
• www.gedmatch.com na uploaden DNA‐data vanaf FTDNA, MyHeritage, Ancestry 
of 23andMe, kan gekeken worden naar matches, mogelijke afstamming, enz. 
Kan ruis/vals positieve matches geven.
• Bij een gevonden match, kan vanaf die match naar matches worden gekeken
• Zelf afkomstplaatjes (admixture) maken. Kies zelf database/regio/periode/groepen



Y‐DNA



Y‐DNA STR (1)
• Op bepaalde plekken (markers) komt een herhaling van een
specifiek patroon voor: 
Short Tandem Repeat (STR‐stotter)
• ACGT wordt bij STR=3 ACGTACGTACGT
• Het aantal herhalingen wordt meestal ongewijzigd aan een zoon 
doorgegeven, maar kan 1 hoger (of soms 1 lager) worden
• Aantal markers waarop getest wordt, is bij FTDNA: 12‐37‐67‐111
• Hoe meer markers, hoe nauwkeuriger (en duurder…) 



Y‐DNA STR (2)

• 12‐25‐37‐67‐111  STR‐markers
• 12 en 25 markers waren niet zinvol ‐> weg
• Testen pas zinvol vanaf 37 markers, liefst 67 markers
(of latere upgrade 37‐> 67 markers)
• Met de vele gevonden subgroepen (onder R1b) is dit achterhaald
• Nu beschikbaar: 37 en 111 STR‐markers (resp. $119 en $249)
• Bij upgrade niet opnieuw borstelen



Y‐DNA STR (3)

• Bekend is hoe vaak bij een bepaalde marker de herhaling varieert in 
tijd en bij bepaalde groepen mannen
• STR‐bepaling geeft haplotype aan, globale Y‐afstamming
gebaseerd op 12 (+ 2 controle) markers
• Haplogroep wordt bepaald na SNP‐test 
(los $39, pack $99‐110, BIGY‐700 $449) 
• Automatisch in databank zoeken naar matches/ overeenkomsten, dus
mogelijke verwantschap



STR’s voor een aantal 
deelnemers aan 
FamilyTreeDNA‐
projectgroep Woertman



Y‐DNA STR (7) ‐match/overeenkomst

Stamboom tijdsvoorspeller



Y‐DNA Haplogroup

• Man (mens) kwam in golven uit Afrika, en gaandeweg kwamen er 
unieke kopieerfoutjes SNP’s die aan zonen werden doorgegeven
• In welke groep zit je nu?
• Aan hand van STR‐bepaling eerste indeling
• Gedaan door FTDNA bij test‐uitslag
• Of zelf met haplogroup‐predictor Athey of Nevgen
https://isogg.org/wiki/Y‐DNA_tools

• Zeker te krijgen door extra SNP‐test voor indeling in Haplogroup of 
sub‐Haplogroup (subclade)



FTDNA projecten

• FTDNA heeft meer dan 10.000 projecten voor Y‐DNA (en mtDNA), landen, en 
familienamen. https://www.familytreedna.com/projects.aspx
• Al die projecten hebben vrijwilligers, de project‐administrators, die mensen 
kunnen helpen met de DNA‐speurtocht.
• Zelf ben ik project‐administrator voor de projecten Woertman, IGV‐Indische 
genealogie, en Plan Angel (voor geadopteerden uit o.a. Colombia).
• Iemand met R‐M269 kan lid worden van de projectgroepen: Netherlands, 
Benelux, en R _R1b ALL Subclades.
Voor iemand met Indische roots, is er de IGV‐project pagina.

• Dringend advies: wordt vooral lid van deze project‐groepen. Het kan je zeer 
helpen bij Y‐DNA onderzoek.



mtDNA ‐matches
• Haplogroup H komt bij 40% Europeanen voor
• Aantal matches bij H soms zeer hoog
• Mail‐contact met match is te proberen
• FTDNA heeft ook voor mtDNA projectgroepen
• Vanuit genealogische kwartierstaat gericht zoeken naar mtDNA
matches is wel makkelijk
• Is de genealogie er niet, dan is mtDNA soms het enige
middel om iets over de moederlijke lijn te zeggen



Speurtocht Dick van Fulpen 
naar zijn grootvader

iemand in Weesp/Nieuwer‐
Amstel/Amsterdam?

4 oktober 2022
Versie

29 september 2022







Onbekende vader?
• Het komt soms wel eens voor dat een kind niet
van de eigen vader is
Of eerder in vaderlijke lijn bij (over…)grootouders

• In Engels: Non Paternity Event
• Het kan handig zijn om ook (achter)neven te 
laten testen om meer zeker te zijn

• Onbekende vader: testen!
• En dan via DNA‐matches en
adviezen in Gens Nostra verder speuren

• Dat is allemaal gedaan, maar nu…



genealogie

• Veel archief‐onderzoek
• Burgerlijke stand
• Bevolkingsregister



Y‐DNA test bij FTDNA

• Gedane testen: 
37
67
R1b‐M343 Backbone SNP Pack
111
BIGY‐500 
BIGY‐700

• Haplogroep R‐M269  R‐BY159681
• Meest algemene in West‐Europa



Haplogroep
R‐BY159681



FTDNA> Results & Tools > Y‐DNA > Matches



Wanneer match???



Bron: A walk through the Big Y 
https://www.youtube.com/watch?v=ra1cjGgvhRw



FTDNA> Results & Tools > Big‐Y > Results > Matching



BIGY‐700
matches.
TMRCA met 
Michael 
Manning 
3*80=ca 240 
jaar geleden



Terry Koberstein

A.E. Ivanov

Michael Manning

Dick van Fulpen



Herkomst Y‐DNA matches

• Een aantal matches komt van net over de grens met Duitsland: 
Nedersaksen tot Oost‐Friesland of van emigranten daarvandaan naar 
de USA
• In Amsterdam woonden heel veel mensen afkomstig uit Duitsland
• Wachten tot een andere man uit de naaste familie van de opa een 
DNA‐test doet????



Autosomaal DNA

• Autosomaal bij FTDNA en MyHeritage
• Upload bij GEDmatch
• Veel matches, maar ook van moederszijde
• Autocluster tool om alleen naar de matches aan vaderszijde te kijken
Cluster 3 moet wel van vaderszijde zijn





Etniciteit‐FTDNA



Etniciteit‐MyHeritage





Dick’s grootste match met dit cluster: 110 cM
‐ DNAPainter



Verloting 5 MyHeritage DNA‐kits

• N.B. het is mogelijk dat er bij MyHeritage nog wat account‐kosten in 
rekening worden gebracht (voor verwerking). De DNA‐kit zelf is al 
betaald

• Als de winnaars van een DNA‐kit het leuk vinden, zouden we een 
terugkom‐avond kunnen houden om de resultaten door te nemen?



Samenvatting
• DNA geeft niet al je voorouders
• DNA is geen wondermiddel
• DNA kan verbanden met anderen duidelijk maken óf 
ontkennen
• DNA kan verder inzicht geven in een stuk van je 
voorgeschiedenis
• DNA kan onverwachte resultaten geven
• Probeer de gewone genealogie erbij te houden!



Vragen???
www.dnagezocht.com



Succes met uw DNA‐
speurtocht!




