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VAN DE BESTUURSTAFEL 
Hoewel het aantal afdelings-activiteiten de afgelopen periode 
wat gering was, heeft het bestuur toch een redelijk actief half 
jaar achter de rug. Allereerst vroeg de aanzet tot voorbereiding 
van de grote Genealogische Dag in Dordrecht (welke op zaterdag 16 mei 
2009 gehouden zal worden) de nodige aandacht en inzet. Daarnaast was er 
een overleg met 'Ons Voorgeslacht', waar ( o.a.) werd gesproken over een 
grote Provinciaal Genealogisch Symposium, dat op zaterdag 14 maart 2009 
gehouden zal worden, met een thema/knipoog naar De Middeleeuwen. 
Daarnaast zijn natuurlijk onze afdelings-bijeenkomsten voorbereid, en wel 
op een zaterdagmiddag (als gevolg van de enquête van enkele jaren gele
den). We gaan het gewoon een seizoen proberen en zullen dan kijken of het 
aantal aanwezige leden een stijgende lijn te zien geeft. In elk geval zijn de 
beide nu geplande voordrachten sterk gericht op 'de computer' en we 
denken daar veel leden een plezier mee te doen. De lijn naar 'digitaal' wordt 
immers steeds sterker ... (óók binnen de NGV). Maar ook voor hen die 
'nog' niet digitaal gingen, bieden de lezingen toch goede handvaten: 
wellicht dat u (als u wat ouder bent) eens kunt 'spelen' met de computer van 
(klein)kinderen of andere familieleden ( of in de bibliotheken): er gaat dan 
écht een wereld voor u open! 
En ten slotte namen enkele bestuursleden deel met een propaganda-standje 
aan een jubileum-activiteit in Amsterdam en aan de Landelijke Archieven
dag in het Stadsarchief in Rotterdam. 
Kortom: we waren 'lekker bezig', en nemen nu de draad voor de Landelijke 
Genalogische Dag Dordrecht (op 16 mei 2009!) weer op! 
Heeft u ook zin gekregen om iets 'actiefs' te doen binnen de afdeling: laat 
het uw secretaris even weten, zodat u ter kennismaking wordt uitgenodigd 
voor een bestuursvergadering. Dan neemt u een 'kijkje in onze keuken' en 
kunt zelf beoordelen ofu daar meer of minder actief aan wilt meewerken! 
Graag tot ziens op één (of méér) van onze bijeenkomsten! [ao] 

5 november: DE KOLONISTEN VAN SCHIEDAM 
in de 'Proefkolonie' in Zuidwest-Drenthe. (voor u 'op de nipper'geknipt). 
Een lezing voor de Historische Vereniging Schiedam over de Kolonisten 
van Schiedam in de Bibliotheek aan het Stadserf in Schiedam, aanvang: 
20.00 uur, toegang gratis, ook voor onze leden! 
Bij het woord 'kolonie' denk men al snel aan een land aan de andere kant 
van de aardbol, maar vanaf 1818 trekken (onder andere!) Schiedamse 
kolonisten naar Zuidwest-Drenthe. 
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Met financiële steun van de beter gesitueerde Schiedammers proberen zij 
daar een nieuw bestaan op te bouwen. Wil Schack.mann schreef het boek 
"De proefkolonie, vlijt, vaderlijke tucht en het weldadig karakter onzer 
natie". Daarin weet hij dankzij het archief van de Maatschappij van 
Weldadigheid heel dichtbij de eerste bewoners van de koloniën te komen. 
Op woensdagavond 5 november vertelt Wil Schackmann in de Bibliotheek 
aan het Stadserf over de subcommissie van weldadigheid Schiedam en over 
het leven op de kolonie. Over een Schiedammer die op de kolonie trouwt 
met een bastaarddochter van Willem II, over kolonisten die in botsing 
komen met de strenge discipline ter plekke, over een raadselachtig rijmpje 
rond afstammelingen van de allereerste Schiedamse kolonist Arie Kamans 
en over weeskinderen die door de 'StadsArmenkamer Schiedam' naar 
Drenthe worden gestuurd en waarvan het sommige slecht en sommige heel 
goed vergaat. Kortom: een stukje genealogische geschiedenis! [ws] 

ZATERDAG 8 NOVEMBER: LEZING over de NIEUWE NGV-SITE 
en haar vele nieuwe mogelijkheden! 
Op deze middag, die vanaf 14.00 uur in één van de zalen van de Rustburcht 
aan de Strevelsweg 744 (vlakbij Winkelcentrum Zuidplein, aan de andere 
zijde dan het Metrostation Zuidplein is) gehouden wordt, zal Jan Netelbeek, 
die voorzitter is van de landelijke werkgroep welke binnen onze NGV de 
opzet en realisatie van de nieuwe Website realiseerde, ons komen infor
meren over de vele (nieuwe) mogelijkheden van de site, waaraan ook onze 
afdelingssite nu is gekoppeld en die bovendien is voorzien van een héle 
partij 'links'. En - we meldden dat ook in onze vorige' 1340' al: breng 
gerust uw partner mee voor een héérlijk middagje winkelen in het winkel
centrum Zuidplein - lekker overdekt en met een keur aan winkel-mogelijk
heden. Hebt u beide een gewéldige middag! 

Voorafgaand aan de sessie van Jan, zullen we nog even een korte afdelings
raadpleging beleggen. Want op de agenda van de Algemene Najaars Ver
gadering van de NGV op 29 november 2008 in het Beatrixgebouw van de 
Koninklijke Jaarbeurs te Utrecht staat dat er na de pauze gesproken gaat 
worden over een bepaalde wijze van Stem-model. 
En 'stemmen' lijkt binnen een NGV een 'heikel' onderwerp ... 
Hoewel we aannemen dat in de komende Gens Nostra nog tijdig informatie 
over de Jaarvergadering naar u toekomt, geven wij u onderstaand toch de 
tekst van het 'praatstuk' van het Landelijk Bestuur, waarover we dan in een 
kort overleg voorafgaand aan de lezing nog even de 'gedachte van de 
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afdeling' kunnen ventilleren (bent u helaas 8 november verhinderd, dan mag 
u uw mening ook doorgeven aan uw afgevaardigden: zie afd.-adreslijstje ). 

Aan: de afdelingsbesturen 
Van: het hoofdbestuur 

Inzake: keuzemodel stemrecht 
Datum: 20 oktober 2008 

Inleiding _ 
Reeds enige tijd wordt in de Algemene Vergadering (AV) gesproken over de wijze waarop 
binnen onze vereniging het stemrecht uitgeoefend wordt. 
Het hoofdbestuur wil in de eerstkomende A V de meningen over aanpassing van de stem
methodiek peilen. Aan de hand van de uitkomst van deze peiling zal het hoofdbestuur een 
plan uitwerken en aangepaste statuten aan de afdelingen voor-leggen. In de AV van voorjaar 
2009 kan de vergadering dan een besluit nemen over de voorgestelde statutenwijziging. 
Historische schets 
Vóór 1993 was de situatie duidelijk: ieder NGV-lid was ingedeeld bij één regionale afdeling 
en had één stem binnen de Algemene Vergadering. In de praktijk werd het stemrecht uitge
oefend door de afdelingafgevaardigde, die in de vergadering zo veel stemmen had als zijn 
afdeling aan leden telde. 
De statutenwijziging van 1993 introduceerde functionele afdelingen en gaf de leden de 
mogelijkheid om een bijkomend lidmaatschap van één of meer andere regionale afdelingen 
te nemen. Hierop namen 900 leden een bijkomend lidmaatschap van een andere regionale 
afdeling en 3400 leden namen een bijkomend lidmaatschap van een functionele afdeling 
(Computergenealogie 3000, Familieorganisaties 150, Heraldiek 250). Gevolg: de Algemene 
Vergadering telt 1,5 maal zo veel stemmen als de NGV aan leden heeft. Er is één functionele 
afdeling (CG) die in de vergadering een beduidend groter aantal stemmen heeft dan de 
andere aanwezige afdelingen. 
Op verzoek van het hoofdbestuur heeft in 2006 een stemcommissie de mogelijkheden 
onderzocht en een advies uitgebracht. Het hoofdbestuur heeft in 2007 kenbaar gemaakt 
welke optie voor haar het meest in de rede ligt. 
Modellen 
Er zijn nu voor de methode van stemmen binnen de vereniging meerdere opties denkbaar, 
waarvan er hier vier worden genoemd. Per model worden voor- ennadelen (voor zover 
bekend) vermeld. 
Optie 1 leder NGV-lid brengt zijn stem uit via één regionale afdeling. 
Voordelen: 
_ ieder lid heeft één stem 
_ goede spreiding van de stemmen over het hele land 
_ administratief eenvoudig uit te voeren (leden brengen hun stem uit via de afdeling van hun 
woonplaats of via de als eerste gekozen regionale afdeling) 
Nadelen: • 
_ functionele afdelingen verliezen hun stemrecht binnén de A V 
Optie 2 Ieder NGV-lid brengt zijn stem uit via één regionale of één functionele afdeling. 
Voordelen: 
_ ieder lid heeft één stem 
_ grotere keuzevrijheid van het lid omdat hij/zij ook via een functionele afdeling kan 
stemmen 
_ functionele afdelingen houden stemrecht binnen de A V 
Nadelen: 
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_ administratief een stuk bewerkelijker dan optie J, omdat aan circa 4000 leden gevraagd 
moet worden om actief een keuze te maken 
Optie 3 We houden het stemrecht ongewijzigd, maar dan met de restrictie dat één regionale 
of functionele afdeling maximaal 20% van het totale aantal stemmen kan uitbrengen. 
Is er één afdeling die meer dan 20% van het aantal stemmen heeft, dan krijgt deze dus een 
kwart van het overige aantal stemmen ongeacht het aantal leden van de eigen afdeling. 
Zijn er twee afdelingen die ieder meer dan 20% van het aantal stemmen hebben, dan krijgen 
deze ieder een derde van het overige aantal stemmen. -
Voordelen: 
_ zowel regionale als functionele afdelingen houden stemrecht en blijven in de basis 
stemmen volgens het aantal leden dat bij de afdeling is ingeschreven 
_ een afdeling heeft nooit meer dan 20% van het totale aantal stemmen 
_ administratief eenvoudig uit te voeren 
Nadelen: 
_ afwijkend van het principe: één lid heeft één stem 
_ extra rekenwerk tijdens de AV, omdat eerst het totaal aantal aanwezige stemmen bepaald 
moet worden om uit te rekenen wat het stemmenaantal van de grootste afdeling(en) zal zijn 
Optie 4 We laten alles bij het oude, m.a.w. we laten de huidige stemprocedure intact. 
Voordelen: 
_ zowel regionale als functionele afdelingen houden stemrecht in de A V 
_ administratief eenvoudig uit te voeren 
Nadelen: 
_ afwijkend van het principe: één lid heeft één stem 
_ risico dat één of twee grote afdelingen het binnen de AV voor het zeggen hebben 
Voorstel 
Ieder bestuur bespreekt de vier modellen en geeft aan waar de voorkeur naar uit gaat. 
Natuurlijk staat het ieder bestuur vrij om in een eventueel nog geplande afdelingsvergadering 
de modellen met de leden te bespreken. 
Omdat er in de najaarsvergadering geen sprake is van een statutenwijziging, maar slechts van 
een peiling, is het niet nodig om met gebonden mandaat te stemmen in de AV. 

22 november: DELFLAND-DAG met SYMPOSIUM 
Onze zuster-afdeling, de NGV-afdeling Delfland, organiseert samen met de 
Genealogische Werkgroep Zoetermeer en de Genealogische Vereniging 
Prometheus op zaterdag 22 november a.s. voor de 16e keer de tweejaarlijkse 
"Deltlanddag". 
Prometeus is dit keer organisator, en de activititeit valt bovendien samen 
met de haar "Nationale Genealogische Dag" welke dezelfde vereniging om 
de vijf jaar organiseert (bij gelegenheid van het 35-jarig bestaan van 
Prometeus ). Het wordt een symposium met diverse parallelle lezingen over 
verschil1ende onderwerpen, gecombineerd met een grote genealogische 
markt waarbij alle landelijke en bijna alle regionale genealogische 
verenigingen zich presenteren met een standje (doorlopend van 10- 16 uur). 
Om 09.45 uur gaat de zaal open, en het programma luidt daarna als volgt: 
10.00-10.15 Collegezaal A: opening door voorzitter van Prometheus, ir H. Feikema. 
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De lezingen (in de collegezalen A t/m D) bestaan uit: 
11.00-11.45 Parallelle lezingen: 

1. Genealogie voor beginners - de heer ir A.P. Thijssen. 
2. Het fenomeen heraldiek - de heer H.K. Nagtegaal. 
3. Genealogie en belastingarchieven - de heer mr A.H.G. Verouden. 

12.00-12.45 Parallelle lezingen: 
1. Databank HoGenDa - de heer B. de Keijzer. 
2. Ontwikkelingen Centraal Bureau voor Genealogie - dhr drs R.J .F. van Drie. 
3. Zoeken (voor gevorderden) naar voorouders op Internet- dhr H.M. Morien. 

13 .45-14.30 Parallelle lezingen: 
1. Genealogisch onderzoek in Nederlands Indië - de heer P.A. Christiaans. 
2. Genetische genealogie - de heer drs A.W.J.M. van Gestel. 

"- 3. Computergenealogie (Aldfaer) - de heer W. Scholl. 
14.45-15.30 Parallelle lezingen: 

1. Interpretaties van familiewapens - de heer H.K. Nagtegaal. 
2. Karel de Grote: werkelijkheid of fictie? - de heer ir H. Feikema. 

Eén ~n ander vindt plaats in de collegezalen, gangen en hallen van het 
gebouw van de Faculteit Ontwerp, Constructie en Productie, Mekelweg 2, 
2628 CD Delft. Iedereen is van harte welkom, en de entree voor bezoekers 
bedraagt€ 5,- per persoon. [PM/ao] 

MINI-SYMPOSIUM MIDDELEEUWEN, 14 maart 2009 
(voor-aankondiging) . Op zaterdag 14 maart 2009 zal een minisymposium 
plaatsvinden dat georganiseerd wordt door de NGV afdeling Delfland en 
onze afdeling Rotterdam e.o., de Genealogische Vereniging Prometheus en 
de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht'. 
Als sprekers zullen optreden: 
Dhr. H.J.J. Vermeulen Genealogisch onderzoek in de Middeleeuwen 
Dhr. J .C.M. Cox Stadsrechten in Middeleeuwen 
Dhr. H. 't Jong Middeleeuwse gebruiken en gewoonten 

'-....-Plaats van de bijeenkomst is nog niet helemaal bekend. Houdt onze website 
daarvoor in de gaten, t.z.t. 

LEDENVERGADERING én LEZING COMPUTER
GENEALOGIE OP ZATERDAG 18 APRIL 2009 
Op zaterdag 18 april in het nieuwe jaar organiseert onze afdeling weer een 
LEZING, dit keer over COMPUTERGENEALOGIE, door de alom bekende 
Bas Wilschut, de 'ontwikkelaar' van Gens Data Pro ( dus béter kunnen we 

• ") niet ... 
Aan deze lezing gaat nog vooraf onze afdelings-Jaarvergadering, alwaar uw 
afdelingsbestuur 'verantwoording aflegt over het in het afgelopen jaar 
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gevoerde beleid'. Ook hopen we dan een nieuw afdelingsbestuurslid te 
mogen benoemen, in de plaats van onze Johan Okkema, die in verband met 
zijn leeftijd (al 70 lentes!) zijn taak binnen het bestuur hoopt te kunnen 
overdragen. De stukken voor de bijeenkomst zullen we u tijdig toezenden -
wel maken we van de gelegenheid gebruik om onze leden op te roepe'!_ om 
eens een enkele keer onze bestuursvergaderingen méé te komen maken 
(gepland op 3 november, 2 februari en 6 april), en aan de hand daarvan te 
besluiten u al dan niet kandidaat te stellen voor een functie binnen ons 
'jonge, enthousiaste team', wat er na een jaar nog steeds aardigheid in heeft 
om de afdelings-belangen te behartigen! 

Na de Jaarvergadering is het woord (en beeld!) aan Bas Wilschut, die ons 
alles gaat vertellen over Computergenealogie. 
Hij zal spreken over het gebruik van de computer bij het registreren van uw 
stamboomgegevens: 
Hoe scannen we bronnen en foto's, hoe leggen we die vast, in welke map 
slaan we de bestanden op, met welke naam, en waarom eigenlijk? 
Welke instellingen voor camera en scanner zijn aan te raden, waar kan men 
op letten bij het scannen. 
Wat zijn de voor- en nadelen van het maken van een stamboomwebsite, 
En dan natuurlijk: hoe maken we een stamboomboek. 
Veel wordt gedemonstreerd m.b.v. het stamboomprogramma GensDataPro, 
maar inhoudelijk beantwoordt de stof vragen over werken met (digitale) 
gegevens, bronnen, foto's en scans waar gebruikers van elk genealogie
programma tegenaan lopen. De lezing is dus interessant voor iedereen die 
aan computergenealogie doet, ongeacht zijn programma. 
De bedoeling is dat het een levendige lezing is: vragen uit de zaal zijn 
meer dan welkom. Ook zal een keur aan genealogische boeken te bekijken 
en doorbladeren zijn in en voorafgaand aan de lezing. [bw/ao] 

16 MEI 2009: GENEALOGISCHE DAG NGV in DORDRECHT 
Wisten we in de vorige 1340 nog niet de juiste datum: thans kan al worden 
vermeld dat de Genealogische Dag (met als thema: 'Dordrecht Stapel
plaats') zal worden gehouden op zaterdag 16 mei 2009 in de 
Wilhelminakerk in Dordrecht. Houdt u die dag alvast vrij? 
Behalve een aantal inleidingen in de ochtend-uren, is er wederom een aantal 
informatie-kraampjes in de middag, en ook het Stadsarchief van Dordrecht 
zal gedurende een gedeelte van de dag geopend zijn. 
Over de juiste wijze van inschrijven informeren we u te zijner tijd - in Gens 
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Nostra van januari/februari zal daarvoor een inschrijfformuliertje worden 
opgenomen waarop u uw wensen kunt aangeven. 
Behalve met de kerk in Dordrecht, is er ook met de verschillende 
organisaties en activiteiten op historisch vlak al een overleg geweest. Het 
lijkt erop, dat het thema - met medewerking van vele Dordtenaren - goed uit 
de verf zal komen! [ao] 

'WatWasWaar' INTERESSANTE WEBSITE 
Deze zomer verscheen de tweede nieuwsbrief van WatWasWaar. In de 
nieuwsbrief vind je welke nieuwe content er online staat, wat er verwacht 
wordt, extra informatie over collecties en meer. 

\_..Nieuw op WatWasWaar.nl 
GEVECTORISEERDE PERCEELINFORMATIE uit 1832 van Utrecht en 
van Rotterdam staat nu online. In de 'Perceelinformatie' is na te gaan wie 
een perceel bezat, welk beroep deze persoon had en waar het perceel voor 
werd gebruikt. Ook kun je ontdek.ken hoe Nederland er in 1832 uitzag. De 
verandering van het landschap -toen en nu - kan je interactief bekijken met 
behulp van de schuif rechts bovenin het kaartbeeld (referentiekaart aan/uit). 
DE KAARTEN VAN BLAEU 
Wat Rembrandt is voor de Nederlandse schilderkunst, dat is Joan Blaeu 
voor de Nederlandse cartografie. Beiden grootmeesters in hun vakgebied. 
Sinds deze zomer toont WatWasWaar in samenwerking met Regionaal 
Archief Leiden een deel van de prachtige collectie van Nederlands meest 
beroemde cartograaf Joan Blaeu. Op de site vind je alle Nederlandse 
kaarten, het Regionaal Archief Leiden toont op hun eigen site ook de 
kaarten van de rest van de wereld. 
De kaarten van Blaeu zijn online te bekijken en te bestuderen via hoge 
resolutie scans. Ontdek ze hier en mocht je de magie van Blaeu ook thuis 
aan de muur willen hangen dan zijn ze te bestellen bij Regionaal Archief 
Leiden. Verkrijgbaar van A3 formaat tot A0 formaat. 
- Zo nu en dan verschijnt er een nieuwsbrief van 'WatWasWaar'. Wilt u die 
ook ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@watwaswaar.nl. met als 
onderwerp "Aanmelden nieuwsbrief'. [www/ao] 

Gezocht: VOOROUDERS IN DUITSLAND 
Emile Püttmann uit Rotterdam is op zoek naar iemand die hem wegwijs kan 
maken bij het zoeken van zijn voorouders in Duitsland. Wie hem daarbij 
zou kunnen helpen wordt van harte uitgenodigd om (via emile.puttmann@ 
planet.nl) even contact met hem op te nemen. Bij voorbaat hartelijke dank. 
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Gezocht: VOOROUDERS van KOETSVELD / COESVELT 1600-1650 
Na 15 jaar zoeken vraag ik hulp van leden. Ik woon al meer dan 50 jaar in 
Engeland en alhoewel ik vele archieven jaarlijks bezoek en aan alle 
Nederlandse archieven geschreven heb, kan ik niet verder komen met iets 
wat toch wel te vinden zou moeten zijn. Ik ben in Rotterdam geboren en heb 
veel familie daar gevonden zowel als in Delft en Schiedam. Anderen-komen 
voor in Amsterdam, Utrecht en andere plaatsen. Het Internet helpt niet voor 
de periode waarin ik zoek. 
Mijn voorvader is * Adriaen Michielsz. van Coesvelt*. Hij is 2 maal 

getrouwd in Rotterdam in 1674 als jm met Machtelt Waerts en in 1684 
met Helena Adriaens van Klootwijk. Hij overleed in Rotterdam in 1715. 
Ik heb nog nooit kunnen vinden waar en wanneer hij geboren of 
gedoopt is. Al zijn kinderen zijn Remonstrant gedoopt. 

Zijn (oudere) broer was Jan Michielsz. van Coesvelt. Hij trouwde als jm van 
Rotterdam in Delfshaven in 1671 met Geertruijt Adriaensdr. de Koek. 
Ik heb noch zijn doop noch overlijden kunnen vinden. Kinderen 
gedoopt Nederduits Hervormd. 

Hun ouders waren *Michiel Jansz. van Coesvelt* en Maertje Ariens 
Verduyn. Alhoewel ik heel veel over hen gevonden heb in Oud Notarieel in 
Rotterdam, dat omvat niet hun doop, trouwen of overlijden (voor 
10.4.1665). Deze ouders zijn waarschijnlijk naar Rotterdam gekomen en 
zullen ook wel meer kinderen gehad hebben. 
Ik heb in Montfoort gevonden * Jan Michielsz. van Coesvelt* en zijn vrouw 

Lidewij Dircxdochter. Daar heb ik echter ook geen doop, trouwen of 
begraven kunnen vinden. Hij was borgsteller in 1612 en eigenaar van 
een huis en hij is waarschijnlijk geboren voor 1592 en overleden voor 
29.5.1616. Hij zou de vader van Michiel Jansz. kunnen zijn, maar hoe 
bewijs ik dat ? Er zit misschien echter nog een generatie tussen of hij is 
geen familie. 

Onze achternaam komt dus al voor in het begin van de 17e eeuw en elders 
zelfs eerder. Ik heb een tinnegieter gevonden die in 1594 trouwt in Amster
dam en een kleermaker die in 1563 trouwt in Antwerpen. 
Beiden kwamen definitief uit Coesfelt in Duitsland, maar ik kan geen ver
band leggen met hen. Ik zou het ten zeerste op prijs stellen als iemand mij 
kan vertellen in welke plaats ik moet gaan zoeken. Vriendelijke groeten aan 
een ieder die dit leest. Mijn e-mail: q@web-builders.co.uk. 
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Ons afdelingsblad 1340 per e-mail ontvangen? 
Aanvragen via 
1 - www.ngv.nl 
2 - afdelingen (boven in groene balk) 
3 - kiezen voor RTM 
4 - kies afdelingsblad onder Over de afdeling (links op pagina) 
5 - kies daarna voor de knop "aanvraag 1340 digitaal" 
en u ontvangt voortaan 1340 via e-mail. 
Ook degenen die in het verleden hebben aangegeven dat 1340 via e-mail 
kan worden toegezonden en nog steeds een papieren exemplaar ontvangen, 
vragen wij om via deze weg dat verzoek opnieuw te doen. Wij danken u bij 
voorbaat voor de extra moeite. 
Er is ook een '~xtra' mogelijkheid voor het geval u '1340' bij voorbeeld 
bewaart en inbindt, en toch ook de mogelijkheden van 'digitaal zoeken' wilt 
benutten. Geef dan bij uw aanmelding ( desnoods per aparte e-mail) aan dat 
u graag 'zowel op papier als digitaal' uw info ontvangt. In elk geval bent u 
dan ook verzekerd van de tussentijdse nieuwsbrieven die u -afzonderlijk van 
de 1340-uitgaven- informeren wanneer er nieuws is ( dat wellicht niet kan 
wachten tot de volgende 1340 ... ). [jkw/ao] 

WAAR LIEP JE OER-OPA ROND? 
Wie zijn onze verre voorouders? Nederlandse scholieren, waaronder een 
klas in Maastricht, hebben DNA afgestaan waarmee wetenschappers hun 
prehistorische wortels blootleggen. 
Intrigerende vraag: waar op deze aardbol hielden lang geleden je voorouders 
zich op? Scharrelden ze hun kostje ergens in de Afrikaanse savannes bijeen? 
Of leidden ze een boerenbestaan in het Midden-Oosten waar ze oergraan 
verbouwden en vee hielden? 
Maastrichtse scholieren kregen zaterdag 18 oktober 2008 van alles te horen 
over de genetische voetafdruk die hun oeropa's en -oma's in exotische 
gebieden ver weg hebben achtergelaten. De Leidse hoogleraar Peter de 
Knijff maakte via een satellietverbinding de eerste resultaten bekend van 
een DNA-onderzoek onder 200 scholieren uit zeven Nederlandse steden. 
Alles over genetica aan de weet komen? U kunt het boeiende boek 
DNA Etcetera downloaden, 116 pagina's boordevol informatie over 
DNA-onderzoek. Kopieer voor het artikel de volgende link: 
http://mediacontent.ld.publicus.com/pdf/LD38840610l5.PDF [ao] 
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1340 is het jaar waarin op 7 juni aan Rotterdam stadsrechten werden verleend door graaf 
Willem IV, en uitgave van de Afdeling Rotterdam en Omstreken van de Nederlandse Genealogische 
Vereniging. Het blad verschijnt vier maal per jaar. Afdelingsleden ontvangen het blad kosteloos, 
overige leden van de NGV kunnen 1340 ontvangen indien zij 'bijkomend lid' worden van de 
afdeling. 
Een abonnement voor mensen die geen lid van de NGV zijn, bedraagt voor het jaar 2008 € 8, 70 te 
voldoen op gironr. 3049072, t.n.v. Ned. Genealogische Ver. Afd. Rotterdam e.o. te Rotterciam. 

Het bestuur v.d. afdel_ing Rotterdam e.o. is als volgt samengesteld: 

voorzitter: 
R.K. Vennik (Roelof), Burg. Van Slijpelaan 45, 3077 AD Rotterdam 

tel. (010) 479 0668, e-mail: voorzitter@rotterdameo.ngv.nl 

vice-voorzitter: 
H. Zandbergen (Helmer), Madridweg 91, 3137 AJ Vlaardingen 
tel. (010) 470 4312 / 06 4649 4527, e-mail: vice-voorzitter@rotterdameo.ngv.nl 

secretaris: 
A. Ouwendijk (Arie), Kortedijk 16 a-b (naast de molen), 3134 HB Vlaardingen 

tel. zaak (010) 435 3322, b.g.g. (010) 434 2474 of 06 55 532 655 
fax: (010) 435 3205, e-mail: secretaris@rotterdameo.ngv.nl 

penningmeester: 
J.C. Wepster (Jan Kees), Hoge Vijver 20, 2923 VP Krimpen a/d IJssel 

(0180) 522 090 / 06 5137 0460, e-mail: penningmeester@rotterdameo.ngv.nl 

lid: 
J.C. Okkema (Johan), Stadhoudersweg 108-a, 3039 CK Rotterdam 

tel. (010) 465 6277, e-mail:bestuurslid@rotterdameo.ngv.nl 

De taken zijn als volgt verdeeld: 

eindredactie blad 1340: 
Arie Ouwendijk, adres zie boven e-mail: redactie1340@rotterdameo.ngv.nl 

verzend-adres blad 1340 / gastvrouw bestuursvergaderingen: 
Corrie Richel - Hatersel Koning, Coppelstockstraat 2, 3132 XN Vlaardingen 

leden-administratie: Jan Kees Wepster, adres zie boven. 

PR-zaken en redactie website: Helmer Zandbergen, adres zie boven. 

afgevaardigden Land.Verg. NGV: Helmer Zandbergen en Jan Kees Wepster 

afdelingsbibliotheek: is thans opgenomen in de landelijke bibliotheek in Weesp. 

Ondersteuning computerzaken: 
info bij Helmer Zandbergen, adres zie boven. 

algemeen e-mailadres: bestuur@rotterdameo.ngv.nl 
website: http ://rotterdameo. ngv. nl 

Lidmaatschap Nederlandse Genealogische Vereniging/Gens Nostra: 
NGV, Postbus 26, 1380 AA Weesp 
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