naar rechts:
Ron Versteegt, zijn
vader A.at Versteegt,
diens stamboom compagnon Henk
Versteegt en Jan
Versteegt die via de
stamboom herenigd
werd met zijn
biologis(he vader.

Aat Versteegt (50):

'Onze familiegeschiedenis is de basis voor goed contact'
Aat Versteegt (50): 'Ik beschouw mijn familie
wat breder dan wat je normaal hebt. In totaal
zijn het over de hele wereld ongeveer vierhonderd mensen die allemaal afstammen van Jan
Beerentsz Versteeg.

bijvoorbeeld Hongkong, Canada en Amerika.
In de achttiende eeuw emigreerden twee
broers Versteegt naar de Verenigde Staten. Ze
heten daar nu Ver Steegt, maar deze men sen
hebben dezelfde voorouders. Ook dichter bij

Mijn interesse in onze stamboom kwam
op mijn twintigste. Ik woonde nog bij mijn
ouders in Katwijk en kwam erachter dat in het
nabijgelegen dorp Rijnsburg ook een familie
woonde die Versteegt heette, mét de t. Ik
wilde weten of dat familie was. Niemand kon

huis komen er bijzondere banden naar boven.
Zo ontdekte ik op internet dat er een Jan Versteegt was van wie ik nog nooit had gehoord.
Ik nam contact met hem op. Hij vertelde dat
hij zelf niet wist wie zijn biologische vader w as.
Met de stamboom erbij, zijn we hierachter

het me vertellen. Ook toen ik deze mensen
belde, wisten ze het niet. Dus ging ik zelf op
onderzoek uit. Het was mijn eerste stukje van

gekomen en zo zijn vader en zoon herenigd.
De contacten die ik dankzij mijn onderzoek en
de site heb, zijn geweldig. Een van de Amerikaanse familieleden is geluidsman bij een
reggaeband. Als hij op tournee is in Europa,
proberen we altijd af te spreken. Onze ·geza-

de grote puzzel.
Zodra het internet opkwam, heb ik een site
gemaakt waarop ik mijn informatie tot dan
toe publiceerde. Ik had gehoord dat er nog
iemand was die zich hiermee bezighield, maar
wist niet wie dat was. Dankzij de website heb
ik hem gevonden: Henk Versteegt uit Zeeland.
We voegden alles bij elkaar. Zo ontstond een
goede basis voor verdere samenwerking. We
zochten in arch ieven, gingen bij mensen op
bezoek en bouwden samen aan een database.
Door de website namen de stamboom en ook
de familieverhalen eromheen een enorme
vlucht. Ik werd benaderd door mensen uit

menlijke familiegeschiedenis is de basis voor
goed contact. Sommige familieleden van wie
ik het bestaan anders niet had geweten, zijn
vrienden van me geworden.
Ik vind het heel belangrijk om informatie vast
te leggen voor het nageslacht. Versteegt is een
bijzondere famil ie met een rijke gesch iedenis.
Dat ik alles en iedereen bij elkaar kan brengen,
motiveert mij heel sterk. '

Op de website van Aat Versteegt staan nog veel meer bijzondere
verhal en: www.versteegt.net.
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