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Geacht familielid,

Vindt u het interessant om te weten wie uw voorouders waren? Waar de ruim 1000 leden van de familie 
Trommel in de afgelopen 4 eeuwen leefden, woonden en werkten? En hoe u met hen verwant bent?

Heruitgaven van de “Genealogie Trommel”
Antwoorden daarop zijn te vinden in de Genealogie Trommel, in gedrukte vorm gepubliceerd in 1976 
door J.G. Trommel (1932-2005). Omdat die uitgave al 30 jaar uitverkocht is, hebben wij, zijn oudste zoon 
en een verre neef, besloten zijn werk eerst opnieuw uit te geven en daarna voort te zetten. De heruitgave 
is nu, i.v.m. de privacy in 2 versies, gratis te downloaden van onze website in PDF formaat: 

• Publieke versie
De publieke versie kan iedereen nu gratis downloaden van onze website genealogie-trommel.nl. 
Deze versie bevat geen foto’s en vanwege de privacywetgeving alleen gegevens over overleden 
personen. Verder kunt u deze versie voor niet-commercieel gebruik onbeperkt verspreiden. De 
foto’s en andere oorspronkelijke illustraties kunt u t.z.t. als supplementen eveneens downloaden.

• Privé-versie
Om de privé-versie, die vrijwel identiek is aan de uitgave uit 1976, te kunnen downloaden dient u 
in te loggen met de naam en het wachtwoord bovenaan deze brief.  Zo’n toegangscode wordt al-
leen verstrekt aan familieleden. Op de website staat hoe men zo’n code kan aanvragen.

Nieuwe uitgave
Na deze ongewijzigde heruitgave willen wij het werk aan de Genealogie Trommel voortzetten door het 
maken van bijgewerkte uitgaven. Onze opzet is dat die veel meer oude foto’s en andere illustraties, fami-
lie  anekdotes,  historische achtergrondinformatie en overzichtelijke stamboomschema’s bevatten.  Ook 
van die uitgaven zullen omwille van uw privacy publieke en privé-versies verschijnen.

Uw bijdrage
Voor deze nieuwe en opvolgende uitgaven willen wij u vragen uw bijdrage te leveren. U kunt hierbij den-
ken aan: Actuele genealogische gegevens over uw deel van de familie, leuke anekdotes, gescande fami-
liefoto's, familiedocumenten et cetera. Op onze website genealogie-trommel.nl kunt u in detail lezen hoe 
u uw bijdrage kunt leveren en wat precies met “genealogische gegevens" bedoeld wordt. Het gaat hierbij 
vooral om namen, plaatsen en data van geboorte, relaties en overlijden van uw naaste familie.

Help ons om alle familieleden te bereiken
Wij hebben deze brief gestuurd naar alle leden van de familie Trommel die vermeld staan in online 
telefoongidsen.  Wilt  u  familieleden  die  deze  brief  niet  kregen  (omdat  ze  geen  of  een  geheim 
telefoonnummer  hebben,  geëmigreerd  of  aangetrouwd  zijn)  wijzen  op  onze  website?

Informatie
Als u vragen heeft, kunt u aanvullende informatie vinden op onze website of ons een e-mail sturen. 
Beschikt u niet over internet dan kunt u per post (eventueel per telefoon) reageren. Heeft u interesse en 
de tijd om contactpersoon voor uw tak of lid van de werkgroep te worden, bel of e-mail gerust !

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,
met vriendelijke groet namens de Werkgroep Genealogie Trommel, 

Jan Trommel, IJsselmuiden en Daniël Trommel, Zoetermeer
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