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Overweldigende opkomst Famillement

Feestelijke Stadsdag Utrecht in het teken van familiegeschiedenis

Het Famillement in en om Het Utrechts Archief was donderdag 2 juni 2016 een
groot succes. Ruim 2.850 bezoekers kwamen naar de grote informatiemarkt bij het
archief. Diezelfde dag bezochten velen ook het uitgebreide lezingen- en
workshopprogramma en namen deel aan de verschillende rondleidingen.
Overtreffende bezoekersaantallen
Dat familiegeschiedenis een populair onderwerp is, bleek tijdens het Famillement dat CBG|Centrum voor
familiegeschiedenis en Het Utrechts Archief gisteren tijdens de Stadsdag Utrecht organiseerden. Het
Famillement werd opnieuw een succes, met 2.870 bezoekers. De editie van 2014 telde 2.300 bezoekers
ten opzichte van 1.500 in 2012.
Aansprekend programma
Bezoekers van het Famillement konden tussen 11 en 19 uur deelnemen aan de verschillende
rondleidingen over het Domplein, door de stad, in de Domkerk en de fototentoonstelling bij FOTODOK.
Ook trok het lezingenprogramma telkens volle zalen. De lezing van Maarten van Rossem was zelfs zo
populair dat mensen tot om de hoek van de Lutherse Kerk in de rij stonden om zeker te zijn van een
plaatsje voor zijn fascinerende praatje over de zin en onzin van familiegeschiedenis. “Op grond van mijn
afstamming van Maarten Tromp had ik wel een erebaantje bij de marine verwacht,” grapte Van Rossem.
Jan Siebelink drukte het publiek op het hart dat je je familie moet offeren op het altaar van de fictie en
Annejet van der Zijl vertelde vol passie over haar boek over de Amerikaanse Prinses en hoe haar hele
leven was dooraderd door familiegeschiedenis. Ook deelde Dominique van der Heyde haar ervaringen
tijdens haar zoektocht naar haar voorouders in een speciaal Verborgen Verleden interview.
De nieuwe rubriek GenTalks werd enorm enthousiast ontvangen. In deze rubriek kregen
(amateur)genealogen een podium om hun onderzoekservaring en tips te delen. Daarnaast was er veel
animo voor het nieuwe onderdeel expertmeetings. Tijdens dit vragenhalfuur vroegen bezoekers experts
het hemd van het lijf over specifieke onderzoeksvragen over onder andere VOC-voorouders, de
spoorwegarchieven en militairen. Ook werd de Nederlandse Prijs voor de Genealogie uitgereikt. Ditmaal
werd deze gewonnen door Frans Angevaare met zijn boek Rechtsprekers & Schuinsmarcheerders.
Verder werd de uitgebreide informatiemarkt gretig bezocht en vonden er interessante ontmoetingen
plaats tussen (verre) familieleden. De dag werd afgesloten met de Stadsvesper (avondgebed).
Famillement 2018
Tweejaarlijks organiseert het CBG samen met een regionale partner-organisatie het Famillement. Na
Maastricht 2012, Leiden 2014 en Utrecht 2016 wordt het volgende Famillement in 2018 in Leeuwarden
georganiseerd. Datzelfde jaar is Leeuwarden ook culturele hoofdstad van Europa.
Meer informatie over het volgende Famillement zal bekend worden gemaakt op www.famillement.nl
Het Famillement werd georganiseerd door CBG|Centrum voor familiegeschiedenis en Het Utrechts Archief, in samenwerking met
Stichting Utrechtse Feesten (Stadsdag Utrecht), Literatuurhuis en Fotodok. Z. Geneanet was hoofdsponsor.
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