
Van Gogh versus de Groot verslag 
 

Ik ben Toine van der Weerden, tegenwoordig eigenaar van een 
kunstcafé in Boxtel, vroeger designer- art director. 

 

Al jaren hou ik me bezig met de stamboom van mijn gezin, mijn 
vrouw en mij. 
Daarbij maakte ik eerst gebruik van onderzoekingen die 
familieleden hebben gedaan in archieven. Opmerkelijk in dit geval 
is, dat het vermoeden bestond dat mijn moeder familie zou zijn 
van Gordina de Groot. Via Van Rooij en De Groot uit Nuenen. 

 

Sinds het begin van de eerste lockdown ben ik intensiever aan de 
slag gegaan met het vergelijken van DNA met mijn stambomen. 
We erven ons DNA van onze beide ouders, ongeveer 50% van elk. 
Natuurlijk hebben onze ouders weer ongeveer 50% van hun 
ouders, etc etc. 
Op die manier kun je familie vinden die hun DNA-gegevens 
hebben geüpload in een database. Steeds meer mensen doen dit. 
Ik vond op een moment, een familielid, die haar vader niet kende. 
Ik was duidelijk familie van die vader, wees DNA uit. Ik heb die 
vader kunnen vinden, het was een achterneef van mijn vader. 

 

Op deze manier help ik nu mensen met het vinden van hun 
onbekende (groot)ouders. 
Een paar weken geleden nog een Engelse mevrouw, haar vader 
bleek een man uit Boxtel die als jongeman kort zeeman was 
geweest. Ze dacht jarenlang dat haar vader een Zweedse matroos 
was geweest. DNA geeft duidelijk aan dat de gevonden man het 
moet zijn. 

 

Er is een krantenbericht geschreven over mijn zoektochten. 
Daarop namen Marc Hoyng en Peter Nagelkerke contact met me 
op. 

 



Hun vraag was: “Is Vincent van Gogh de vader van Cornelis de 
Groot; zoon van zijn schildersmodel Gordina de Groot” 

 

Voor dit onderzoek hebben Lieuwe van Gogh, zoon uit dezelfde 
familie als Vincent en de nazaten van Cornelis de Groot, Eric en 
Carolien de Groot, hun DNA afgestaan. 

 

Ik heb van beide families een zo compleet mogelijke stamboom 
gemaakt.  
Na het ontvangen van de resultaten van het DNA onderzoek heb ik 
eerst gecheckt of deze resultaten kloppen met hun stamboom. 
-Zodra blijkt dat Lieuwe geen Van Gogh zou zijn of Eric en 
Carolien geen De Groot, zou het onderzoek nutteloos zijn. 
Beide families kloppen met hun gegevens. 

 

Toen ben ik gaan kijken of ze DNA gelijk hebben.  
• Je kunt, als je ver familie van elkaar bent, toch GEEN DNA 

met elkaar delen. Je erft 50% van je vader. Wellicht erft 
een ander kind van dezelfde vader de andere 50%. 

 

Er was geen overeenkomst, tussen Van Gogh en De Groot. 
Eric en Carolien zijn wel 100% broer en zus. 

 

Toen heb ik gezocht naar gezamenlijke familie. Ik heb alleen heel 
ver weg een Vrijdag kunnen vinden. Een oma van Vincent van 
Gogh is een Vrijdag. Maar de Vrijdag van de familie de Groot lijkt 
geen familie te zijn. 

 

De volgende stap 

 

Omdat er van beide kanten een directe mannelijke lijn loopt kon 
ik het volgende onderzoeken. 
De mannelijke lijn is, grootvader, vader, zoon, kleinzoon, etc. 
Lieuwe is een mannelijke Van Gogh. Eric is de mannelijke 
nakomeling in lijn van Cornelis de Groot. 

 



Het Y-DNA word generaties lang bijna ongewijzigd overgeërfd van 
vader op zoon, op zoon, op zoon… Deze mannelijke doorgaande 
lijn noemt men dan een haplogroep en die heeft een unieke code. 
Dus dit is de ideale manier om te zien of mannen familie van 
elkaar zijn in de mannelijke lijn. Dit kan niet fout zijn. 
Het resultaat;  
Lieuwe J-L26, Erik R-DF13.  
Dit had hetzelfde moeten zijn. 
Dus, VINCENT VAN GOGH IS NIET DE VADER VAN CORNELIS DE 
GROOT. 

 

Wie is dan de vader? Dat word lastiger. Ik ben lid geworden van 
een besloten groep mensen op Facebook die 
ouderschapsvraagstukken oplost. Deze groep maakt gebruik van 
diverse grote databases en gebruikt allerlei technieken om ouders 
(meestal vader) te vinden. De kartrekker van deze groep helpt me 
met het gebruik van een aantal programma’s. 
De kans DAT we de exacte man vinden is niet groot.  
Toeval zal een grote rol spelen. 
Dat begint met het feit OF familie van de vader DNA heeft 
ingeleverd bij een van de door mij gebruikte databases. 

 

Op dit moment, 1 maart 2022, ben ik nog bezig om gegevens te 
verzamelen. 
Ik heb daarvoor oa het DNA van De Groot ook in andere databases 
ingevoerd. 
Een korte conclusie die ik meen te kunnen trekken is dat de vader 
van Cornelis een man uit de buurt van Nuenen is geweest.  
Ik was in eerste instantie alert op DNA afkomstig uit de regio ‘s-
Gravenhage, omdat de voorouders van Vincent voornamelijk uit 
die regio afkomstig zijn. Dit was al niet het geval. Alle gegevens 
wijzen nog op iemand uit de buurt. 
PS Ik ben zelf inderdaad DNA-verwant met De Groot, maar uit een 
andere hoek, dan hiervoor genoemd, niet via mijn moeder. Wel via 
mijn vader uit de buurt van Someren. 
Wel vind ik veel ‘matches’ bij Eric en Carolien met mensen die ook 
familie van mijn moeder zijn. 



 

Ik wil Marc en Peter bedanken voor het verzoek naar en het 
regelen van dit onderzoek. 
En ik wil heel hartelijk Lieuwe van Gogh, Eric en Carolien de Groot 
bedanken voor het indienen van hun DNA voor dit onderzoek. 

 

Samenvattende conclusies; 
• Lieuwe is een Van Gogh  
• Eric en Carolien zijn De Groot 
• Eric en Carolien zijn GEEN Van Gogh. 
• de vader van opa Cornelis de Groot, is nog onbekend. Ik 

probeer deze nog te vinden. 

 
 
Met warme groet, 

 

Toine van der Weerden 

kunstcafé Coupé 

Stationsplein 4 

5281 GH  BOXTEL 

 


