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UITNODIGING voor de 
AFDELINGS-JAARVERGADERING gevolgd 
door een rijk-geillustreerde LEZING over 
COMPUTER-GENEALOGIE (Gens Data Pro) 
verzorgd door de heer Bas Wilschut. 

Het Afdelingsbestuur nodigt hierbij alle leden uit voor 
haar Jaarlijkse Afdelingsvergadering, welke dit keer wordt gecombineerd 
met een grote informatieve lezing over Computer-genealogie. 
Deze bijeenkomst wordt gehouden op ZAT;ERDAGMIDDAG 18 APRIL, 
vanaf 14:00 - 17:00 uur in het zalencentrum van Café- Restaurant Rust
burcht aan de Strevelsweg 744/746, 3083 AT Rotterdam 
(tegenover metrostation Zuidplein, aan de Motorstraat). 
Ook met de auto is De Rustburcht snel en gema~elijk te bereiken: vanaf de 
snelweg, bij 'Vaanplein' naar het Zuidplein is heel eenvoudig, en in de na
bije omgeving is voldoende parkeerruimte, voor het gebouw betaald maar in 
de achterliggende (industrie-)straten kosteloos. 
U bent van harte welkom op deze ledenbijeenkomst! 

Kort overzicht van het programma: 
- vanaf 13:30 uur: Welkom met koffie of thee. 
- 14:00 uur: aanvangjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (zie verder). 
- Na de pauze een informatieve en daarbij gezellige bijeenkomst over Com-
puter-genealogie, waarin Bas Wilschut, 'founding father' van het bekende 
NGV-computerprogramma "Gens Data Pro" een uiteenzetting van de mo
gelijkheden van het programma zal geven, die aansluit op de wensen van 
beginners en gevorderden!! 
Daarnaast is er uiteraard nog gelegenheid tot het stellen van vragen op ge
nealogisch gebied, onderlinge uitwisseling van ervaringen en gegevens enz. 
Toegang tot deze bijeenkomst is voor leden en belangstellenden gratis. 

De AGENDA van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering luidt als volgt: 

1. Opening, om 14:00 uur. 
2. Mededelingen en vaststelling van de Agenda. 
3. Verslag van de secretaris over 2008 (zie verder in deze 1340). 
4. Financieel verslag penningmeester over 2007 en 2008. 

Aangezien vlak voor de ALV vorigjaar de toenmalige penning
meester zijn 'ontslag' had aangeboden en het financieel rapport over 
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2007 niet goed behandeld kon worden, besloot de vergadering om 
dat in de AL V 2009 te doen. U treft daarom verderop in dit nummer 
de correcte stukken aan van penningmeester Jan Kees Wepster. 

5. Verslag van de Kascommissie. 
6. Begroting 2009. 
7. Benoeming van de nieuwe Kascommissie 
8. Bestuursverkiezing: 

a-Aftredend volgens rooster is ons bestuurslid Johan Okkema. Na 
een bestuurslidmaatschap van ruim 11 jaar heeft Johan besloten om zich 
(vnl. wegens zijn 'gevorderde' leeftijd) niet te laten her-verkiezen. 

b-Aftredend als voorzitter is RoelofVennik. Bij zijn periodieke her
verkiezing vorig jaar stelde hij zich (gezien zijn functie als voorzitter van 
het Hoofdbestuur) in principe voor 1 jaar herkiesbaar a]s voorzitter, tot een 
opvolger benoemd kan worden. Vorigjaar werd een nieuw bestuurslid be
noemd tot vice-voorzitter (He]mer Zandbergen), die nu het voorzitterschap 
overneemt, waarmee Roelof een stapje terug doet. 

c-Cees Nienoord trok zich na de vorige AL V uit het bestuur terug. 
d-Het afdelingsbestuur prijst zich gelukkig met het feit, dat zij me

vrouw Conny Biesheuvel bereid gevonden heeft om toe te treden tot het 
bestuur. Zij za] daarom ook als zodanig aan u ter verkiezing worden voorge
steld. 

Op verzoek van de redactie schreef zij een klein artikeltje ter intro
ductie van zichzelf, wat wij onder deze bestuursrubriek afdrukken. 

9. Voorste] tot het herbenoemen van de afdelings-afgevaardigden naar de 
Algemene Vergadering van de NGV, te weten de bestuursleden Helmer 
Zandbergen, en Jan Kees Wepster als plaatsvervanger. 
10. Landelijke ontwikkelingen binnen de vereniging NGV (zie voor de 
laatste informatie de uitgave van Gens Nostra). 

' 11. Project 'Schilders aan de Maas'. Het bestuur stelt u voor om - met uw 
medewerking - binnen ongeveer een jaar tot een afronding van dit project te 
komen. Meer informatie in het artikeltje dat u iets verder in deze 1340 treft. 
12. Rondvraag 
13. Sluiting Het bestuur. 

Na een korte pauze is dan het woord aan Bas Wilschut, die het met ons uit
gebreid zal hebben over Computergenealogie. 
Allerhande facetten over het gebruik van de computer komen aan de orde. 
Vragen bij voorbeeld over het registreren van uw stamboomgegevens. 
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En: 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? 
Maar ook: 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 genealogiepro
gramma tegenaan lopen. De lezing is dus interessant voor iedereen die aan 
computergenealogie doet, ongeacht zijn programma. 
De bedoeling is bovendien dat het een levendige lezing is: vragen uit de zaal 
zijn meer dan welkom. Ook zal een keur aan genealogische boeken te bekij
ken en door te bladeren zijn voorafgaand en tijdens de lezing. [bw] 

AANGENAAM KENNIS TE MAKEN ... 
met Conny Bieslieuvel - van den Eijnden. 

Vennik .... ? Die kennik ... ! 
Ja, het geschiedde dat ik vorigjaar zo nieuwsgierig was geworden naar de 
'vernieuwde' activiteiten van onze eigen afdeling van de NGV, dat ik be
sloot een bijeenkomst bij te wonen in Rotterdam Zuid. Het werd een boei
ende en gezellige avond. 
Daar ik Roelof Vennik al eens eerder had ontmoet bij een dag, georgani
seerd door de Heraldische afdeling, zorgde dat ervoor dat er aan gespreks
stof niets ontbrak. Men moet toen al gedacht hebben: die dame gaan we 
strikken voor ons bestuur .... wat nog gelukt is ook. 
Wat persoonlijke info: 
Ik heet Conny Biesheuvel - van den Eijnden. Getrouwd met Halko. Onze 
kinderen zijn Charlene en Halling. We wonen op een boerderij in Heinen
oord, de Hoeksche Waard, en runnen daar een akkerbouwbedrijf. 
Naast de dagelijkse werkzaamheden, ben ik lid van de Nederlandse Bond 
van Plattelandsvrouwen, Model 2 van de theaterclub "de Poldetmodellen", 
en verzorg ik lezingen en workshops over voor- en achternamen en over He
raldiek voor belangstellenden. Ik probeer paard te rijden en af en toe te 
zwemmen ...... 
Ik ga nu de sprong in het diepe wagen, door me in te zetten voor het bestuur 
van de NGV afd. Rotterdam en omstreken. 
Met hartelijke groeten, Conny. 
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PROJECT 'SCHILDERS AAN DE MAAS' 
In ons afdelingsblad is al eerder melding gemaakt over het project waarmee 
we binnen onze afdeling bezig zijn, n.l. het verzamelen van genealogische 
gegevens over kunstschilders die voor 1900 in Rotterdam zijn geboren of 
daar werkzaam zijn geweest. Dit project omvat een groot aantal stamreek
sen en fragment-genealogieën. 
Onze voorzitter Roelof Vennik is in 1994 met dit project gestart, en werkte 
er o.a. in samen met Johan Okkema. Tot nu toe zijn zij in archieven en lite
ratuur gestuit op de namen van ruim 700 kunstschilders. Veel informatie is 
dus al gevonden - naspeuring en checken van een aantal gegevens moet nog 
• rebeuren. 
Graag zou het bestuur een tijdelijke werkgroep in het leven roepen die de 
'laatste loodjes' tot stand kan brengen. Veel zal daarbij kunnen gebeuren in 
uw eigen tijd, met doormelding van (wellicht in 't Archief) gevonden gege
vens per e-mail aan de coördinator van het project, waarna ten slotte met als 
hoogtepunt het uitgeven van een boek dit project tot een afronding kan ko
men. U kunt u (natuurlijk) tijdens de bijeenkomst aanmelden voor meer 
informatie, maar ook wanneer u deze zaterdag verhinderd bent, kunt u zich 
nog aanmelden. In samenspraak met de geïnteresseerden kan dan een actie
plan worden opgezet en kunt u zich er definitief voor opgeven. 
NB: een voorbeeld van een hoofdstukje in dit project treft u verderop in 
deze 1340 aan, onder het kopje "De Cologne". [ao] 

JAARVERSLAG 2008 NGV AFD. ROTTERDAM e.o. 
Het bestuur van de afdeling Rotterdam e.o. vergaderde in het verslagjaar 5 
keer. Als vaste 'vergader-stek' fungeert de huiskamer van ons voormalige 
bestuurslid Mw. Corrie Richel - Hatersel Koning in Vlaardingen, waar het 
bestuur een goed onthaal en prima 'verzorging' geniet. 
·1et bestuur was aan het begin van het verslagjaar (voor de ALV in april) 
overigens sterk onderbemand en bestond uit RoelofVennik (vz), Ad Bonis 
(pmr), Cees Nienoord (secr/pr) en Johan Okkema. 
Sinds sept. 2006 jaar woonde Arie Ouwendijk (al een aantal jaar printer van 
ons afdelingsblad 1340 en de laatste jaren eindredacteur daarvan) de be
stuursvergaderingen bij. Hij ondersteunde de 'secretaris-tegen-wil-en-dank', 
en nam na onderling overleg in het begin van 2008 diens taak over en werd 
ook als zodanig bij de bestuursverkiezing gekozen. 
In de april-bestuursvergadering kwamen er twee nieuwe kandidaat-bestuur
ders kennismaken. Het klikte direct en zo werden zij tijdens de (1 week later 
gehouden) afdelings-jaarvergadering op 14 april meteen als bestuurslid ver-
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kozen, in plaats van voorgesteld te worden en een periode als aankomend 
lid met het bestuur mee te draaien. 
En dat was maar goed ook, want de penningmeester 'kreeg het aan de stok' 
met de landelijk penningmeester en legde nog voor de AL V zijn functie 
abrupt neer. Vlak ná de Ledenvergadering bleek de oude secretaris, die zich 
nu volledig op de PR en de website zou gaan 'storten', zich toch niet thuis te 
voelen in het nieuwe bestuur en legde ook hij zijn bestuursfunctie neer. 
In de bestuursvergadering werden de taken als volgt verdeeld: Roelof Ven
nik voorzitter (voor nog 1 jaar); Helmer Zandbergen vice-voorzitter, PR en 
website; Arie Ouwendijk secretaris en eindredacteur; Jan Kees Wepster 
penningmeester en ledenadministratie en Johan Okkema bestuurslid. 
Het werd meteen een actief bestuursjaar, waarbij veel zaken op de rit wer
den gezet. De nieuwe bestuursleden communiceerden zeer regelmatig via e
mail om zaken op te zetten en met elkaar af te stemmen - het onderling 
contact mag 'optimaal' genoemd worden. 
De digitalisering van het blad 1340 deed zijn intrede, nu en dan schoorvoe
tend, maar eind 2009 hopelijk in een door ieder als optimaal gewenste vorm. 
Het blad verscheen in 2008 met 3 uitgaven: een voorjaars-, zomer- en na
jaarsnummer. De gehele jaargang bestond nu uit 48 pagina's, mede gezien 
een (financieel) iets te 'uitbundig' voorgaand jaar. 
Daarnaast zocht Roelof (tevens voorzitter van het Landelijke NGV-bestuur) 
nog naar een afdeling die de organisatie van de Landelijke Genealogische 
Dag 2009 ter hand wilde nemen. Na rijp beraad heeft ons bestuur afgespro
ken om die activiteit, samen met onze buurafdeling West Noord-Brabant, in 
de gemeente Dordrecht ( = halverwege) te zullen organiseren, op zaterdag 16 
mei 2009. 
Voor de organisatie van die grote bijeenkomst werden vergaderingen belegd 
in juni, september, oktober (in Dordrecht zelf, ter kennismaking met de plek 
van de manifestatie én met een aantal mensen die hun medewerking aan het 
welslagen van deze dag reeds hadden toegezegd) en december, waarbij ons 
afdelingsbestuur na afloop nog een aantal 'eigen' afdelingszaken doornam. 
Door die extra bestuurs-inzet bleef het aantal Ledenactiviteiten in de rest 
van het jaar wat achter bij de wens: alleen werd een bijeenkomst georgani
seerd op 8 november (voor de eerste keer op een zaterdagmiddag, waartoe 
in een afdelings-enquête enkele jaren geleden was aangedrongen), alwaar in 
aanwezigheid van 23!! leden door Jan Netelbeek de nieuwe landelijke Web
site van de NGV werd 'gepresenteerd'. 
Daarnaast waren er in het verslagjaar een drietal overlegmomenten met onze 
zustervereniging 'Ons Voorgeslacht', een (v/h. Zuid-)Hollandse organisatie. 
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Ons bestuur vaardigde telkens minimaal twee bestuursleden naar dat over
leg af. Het resulteerde in een mini-symposium op 14 maart 2009 in Den 
Hoorn, met als thema 'De Middeleeuwen' (zie verderop). 
Tijdens onze Afdelings-bijeenkomsten op 14 april en 8 november werden 
tevens de zaken van de Landelijke Vergadering besproken en een mandaad 
meegegeven aan onze twee (nieuwe) afgevaardigden. In november sprak het 
overgrote deel van de aanwezige leden zich uit voor 'optie 2' van de Stem
verhoudings-voorstellen van het landelijk bestuur. 
Onze nieuwe penningmeester (Jan Kees) nam deel aan een landelijk NGV
penningmeesters-overleg, en ons bestuurslid PR (Helmer) bezocht de lan-

elijke NOV-bijeenkomst voor PR-medewerkers in Den Haag. Samen be
manden zij ook een afdelings-standje tijdens de Jubileum-manifestatie van 
de NOV-afdeling Amsterdam (27 sept.) en op de Landelijke Archievendag 
in Rotterdam (11 oktober). Tevens koppelde Helmer de afdelings-website 
aan de nieuwe landelijke website, en die nieuwe situatie werkt erg goed. 
Bovendien hebben al veel afdelingsleden hun eigen 'brievenbus' op de lan
delijke website geactiveerd (U nog niet? Kijk er eens naar!). 
Ten slotte werkte de afdeling (i.c. Roelof) mee aan de organisatie van een 
symposium over Genealogie in de Middeleeuwen (zie agenda: 14 maart 
2009) en bereidde het bestuur de Ledenvergadering met bijbehorend pro
gramma op 18 april 2009 voor. 
Tot zover een verslag van het 'bestuurlijke reilen en zeilen' van onze afde-
ling in het afgelopen jaar. [ ao] 

FINANCIEEL VERSLAG 2007 / 2008 en BEGROTING 2009 
van de NGV afdeling Rotterdam e.o. 
Het aantal leden liep in de loop van 2008 iets terug: van 512 naar 505. 
Landelijk waren deze getallen resp. 9183 en 9238, en gaf dus een lichte 
groei te zien. 
Voor 2009 is bij de landelijke penningmeester een begrotingsbedrag aange
vraagd van€ 6400. Er is toegekend€ 4000. De posten zijn naar rato ver
deeld. 

Ontvangsten 
Bijdrage NGV 
Abonnementen 1340 
t.b.v. Jub. Rekening 

2007 

0,00 
0,00 
0,00 

1340 NGV afdeling Rotterdam e.o. 

2008 

7161,17 
0,00 

24,00 

365 

begr. 
2009 

4000,00 

kosten 
2008 
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Verkoop boeken 0,00 10,00 
Diverse 0,00 19,70 
Totaal 0,00 7214,87 4000,00 

Uitgaven 
Afdelingsblad: 2250,00 2428,42 
1340 2006 druk 1456,56 
1340 2006 porti 855,31 
1340 2007 druk 2951,04 
1340 2007 porti 647,97 
1340 2008 druk 1820, 15 
1340 2008 porti 608,27 

Bestuur: 468,75 399,73 
Bestuur 2006 50,00 
Bestuur 2007 75,00 
Bestuur 2008 214,06 
Communicatiekn. 71,40 71,40 
Portokosten 2007 26,00 39,60 
Portikosten 2008 63,82 
Overig 4,50 50,45 

Ledenbijeenkomsten: 750,00 484,70 
Zaalhuur 2007 295,00 85,00 
Zaalhuur 2008 210,00 
Consumpties 07 143,70 74,00 
Consumpties 08 154,00 
Lezingen 50,00 
Overig 80,00 70,70 

PR: 250,00 65,50 
Relatiegesch. 220,15 
Materiaal presentatie 10,00 
Reiskosten 55,50 
Diverse 19,08 281,25 19,08 
Totaal 3152,62 7320,04 4000,00 3397,43 
Per saldo -3152,62 -105,17 0,00 

Ter controle per O 1-01: 
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PB3049072 3265,92 113,30 
Jub.Rek 1858,86 1858,86 
Per saldo -3152,62 -105,17 
Nieuw saldo 1972,16 1866,99 
idem 31-12 
PB3049072 113,30 31,58 
Jub.rek. 1858,86 1835,41 
Totaal saldo 1972,16 1866,99 [jkw] 

KOM OOK zaterdag 14 maart 2009 (gratis) een kijkje nemen 
bij het MINI-SYMPOSIUM "MIDDELEEUWEN" 
Dit evenement wordt gezamenlijk georganiseerd door Ons Voorgeslacht, 
Prometheus en de NGV-afdelingen Delfland en Rotterdam, en is van lande
lijke betekenis. 
Het wordt gehouden in De Hoornbloem, Koningin Julianaplein 1-3, 
2635HD DEN HOORN (kaartje: <http://www.optisport.nl/hoornbloem/>). 
De aanvang is om 12.00 uur, en het einde om 17.00 uur. Toegang: vrij. 
Het programma van deze middag, voor zover nu bekend, is als volgt: 
12.00 uur: Zaal open, ontvangst genodigden en bezoekers 
12.45 uur: Opening door de dagvoorzitter de heer Ben de Keijzer, voorzitter 
van "Ons Voorgeslacht" 
13 .00 uur: "Methodiek van het genealogisch onderzoek in de Middeleeu
wen", door Hans Vermeulen uit Antwerpen(+ vragen+ pauze); 
14.00 uur: "Stadsrechten in Delfland in de Middeleeuwen", door Joost Cox 
uit Alkmaar (+vragen + pauze); 
15.00 uur: "Middeleeuwse gebruiken en gewoonten", door Henk 't Jong uit 
Dordrecht (steeds aansluitend gelegenheid vragen te stellen/ korte pauze). 
15.45 uur: Afsluiting van het symposium door RoelofVennik, landelijk 
voorzitter NGV, waarna gelegenheid tot napraten en geze11ig samenzijn 
onder het genot van een hapje en drankje. De toegang tot dit bijzondere 
symposium is gratis, de consumpties zijn echter voor eigen rekening. 
De zaal ligt op een afstand van ca. 1000 meter van de snelweg A4. Bus 128 
van Connexxion (Delft-Naaldwijk) heeft een halte 'Hof van Delftstraat' op 
200 meter van het zalencentrum. Bus 38 (Delft CS-Maassluis) heeft een 
halte 'RK kerk' op 60 meter afstand van De Hoornbloem. In de Hoorn
bloem zijn broodjes, koffie en diverse soorten dranken te koop. 
Parkeergelegenheid is er voldoende in de omgeving (woonwijk). [ao] 
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ZATERDAG 16 MEI 2009: 
LANDELIJKE GENALOGISCHE DAG in DORDRECHT 
Op zaterdag 16 mei a.s. wordt de jaarlijkse (landelijke) Genealogische Dag 
van onze NGV gehouden. Was in 2007 de eer aan Helmond en in 2008 aan 
Groningen - dit keer kunt u wel érg dichtbij meedoen aan dit jaarlijkse eve
nement. 
Onze afdelingsbesturen van Rotterdam-e.o. en van Westelijk Noord-Brabant 
hebben daarvoor samen de koppen bij elkaar gestoken en gingen onder 'be
zielende' leiding van onze (tevens landelijke) bestuursleden Marius Kroos
wij~ en RoelofVennik aan de slag. 
Na een wat aarzelende start (vooral gezien de hoge kosten van de op het oo 
zijnde locatie voor dit gebeuren: Schouwburg Kunstmin) werd een goed en 
ook betaalbaar 'onderdak' gevonden in de Wilhelminakerk: een heel bij
zondere 'ronde' kerk in Dordrecht. Ja: Dordrecht moest de plek van samen
komst worden, want die gemeente lag precies tussen Rotterdam en Breda, 
de 'hoofdsteden' van onze beide organiserende gewesten. 
Inmiddels zijn er al een heleboel zaken bekend en geregeld en is op dit mo
ment de informatieve Inschrijf-brochure (welke zal worden meegezonden 
met het maart-nummer van Gens Nostra) in druk. U kunt daar ook via de 
NGV-website kennis van nemen, en via die website ook meteen (digitaal) 
inschrijven. Zodra u daarna uw inschrijfgeld heeft overgemaakt, krijgt u een 
bevestiging van uw deelname. 
Behalve een aantal genealogische onderwerpen in de drie voordrachten tij
dens het ochtendprogramma, is er na de lunch een aantal activiteiten, zowel 
actief als passief, waarbij ook de nieuwe spectaculaire tentoonstelling ( die 
een week voor de Genealogische Dag wordt geopend) over leven en werk 
van Calvijn in de Grote Kerk van Dordrecht, een rol speelt. 
Maar natuurlijk zullen in de bekende informatiestands veel landelijke en 
vooral ook regionale organisaties u mogelijk iets kunnen vertellen over uw 
onderzoek naar familieleden in uw eigen stamboom. 
De voorbereidingswerkgroep is nog volop bezig met alle organisatorische 
zaken rond deze speciale landelijke 'ontmoetingsdag', en vooral aan de le
den binnen onze afdeling hebben we nog een verzoek om -gezien de relatief 
hoge kosten voor zo'n dag - ons nog te melden wanneer u een goede kandi
daat voor een sponsorship voor ons heeft. Laat vooral uw penningmeester of 
secretaris even weten wanneer u nog een tip heeft - het zal zeker de kwali
teit van deze dag ten goede komen! 
Maar allereerst zien we natuurlijk graag ook uw aanmelding voor deze lan-
delijke dag- zo dicht bij huis - snel tegemoet! [ao] 
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ONS AFDELINGSBLAD 1340 PER E-MAIL ONTVANGEN ? 
U kunt dit héél eenvoudig aan ons doorgeven 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. 
Wanneer onze afdeling zo over uw e-mail-adres beschikt, is het voor ons 
mogelijk om ook onze onregelmatige 'Nieuwsbrieven' naar u door te sturen 
( die worden niet afgedrukt en verzonden). Kijkt u daarvoor ook nog eens 
uw 'profiel' na, op de ledenlijst van de website (alleen met inlog mogelijk). 
Overigens: er zijn een aantal leden in de afdeling, die de jaargangen van 
1340 bewaren/ inbinden, en daarom dan van de (gemakkelijker doorzoek
bare) digitale versie weer een 'printje' maken. Niet doen! Wanneer u in het 
venster onder bovenstaande opgave bij 'opmerkingen' nog even aangeeft 
"ook graag op papier", dan zorgen wij dat uw etiketje gewoon gebruikt 
wordt! 
Wij danken u bij voorbaat voor de moeite. [jkw] 

AFDELINGS-BIJEENKOMST op 8 november 2008 
Blij verrast was het afdelingsbestuur met de grote opkomst (van 23 leden) 
op de eerste door haar georganiseerde bijeenkomst - en voor het eerst op een 
zaterdagmiddag! - in gebouw Rustburcht aan het Zuidplein in Rotterdam. 
Na de inloop -met koffie/thee- nam Helmer de voorzittershamer ter hand 
( door verhindering van Roelof) en werd een kleine Ledenraadpleging ge
houden, voorafgaand aan de Landelijke Vergadering, eind november in 
Utrecht. Na enige uitleg van de voorliggende problematiek rondom de 
stemverhoudingen binnen onze landelijke NGV, waren we het er als afde
ling grotendeels uit, dat de voor onze afdeling door te geven voorkeur naar 
optie '2' moest gaan (zie verder blad Gens Nostra voor uitleg). 
Daarna was het woord aan onze landelijke Website-beheerder Jan Netelbeek 
uit Apeldoorn. Hij vertelde over de nieuwe 'open' opzet: iedereen kan een 
bijdrage leveren - alle afdelingen kunnen er een plekje op krijgen, kortom: 
de 'hele NGV-familie' is voortaan terug te vinden via www.ngv.nl en da's 
héél handig! 
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Op de website is een 'data-base' (in de oude betekenis van het woord: een 
grote landelijke 'kalender van activiteiten', die bovendien zodanig is gepro
grammeerd, dat een activiteit van een afdeling automatisch 'van kleur ver
schiet' voor leden van een aangrenzende afdeling. Daardoor kun je als 
NGV-lid je voordeel doen van ( ook) de lezingen welke vlak naast je eigen 
regio plaatsvinden! Afdelings- en ook landelijke activiteiten kunnen al lang 
van tevoren worden 'vastgelegd' (in onze afdeling hebben we er ons dan 
ook van tevoren van vergewist dat Jan deze middag niet op een andere bij
eenkomst zou kunnen hebben afgesproken - en ook de Landelijke Genealo
gische Dag in Dordrecht werd even op andere landelijke activiteiten 'ge
checkt'. 
Waar Jan vooral de nadruk op legde is het bestaan van het 'eigen profiel' 
van elk NGV-lid. Daarop kun je je eigen gegevens kwijt, en die ook regel
matig aanpassen. Daardoor kun je ook zelf je (veranderde) e-mail-adres 
aanpassen, en dát verzekert je weer van toezending van mogelijke afdelings
nieuwsbrieven (want elk afdelingsbestuur heeft- tot op zekere hoogte - de 
mogelijkheid om zelf ook gebruik te maken van die collectieve verzend
mogelijkheid). Maar als je dat niet wilt, dan kunje dat ook instellen! 
Bovendien kan een lid zélf ook zijn wachtwoord aanpassen en inloggen op 
het 'afgeschermde' gedeelte van de website: dáár dus waar de 'gevoelige 
informatie' (zeker voor genealogen) te vinden is. 
En dat is vrijwel ónbeperkt: hele stambomen ( en leden die met bepaalde 
familienamen bezig zijn), andere websites, specialisten met bepaalde gene
alogische programma's enz.: je kunt het bijna niet bedenken of het is via de 
(ingelogde) site te vinden. 
Op het moment dat Jan bij ons demonstreerde, was het aantal 'aangemelde' 
genealogen al 5500, waarvan ongeveer 1800 'gasten' die een gelimiteerd 
kijkje op de site mogen nemen, in de hoop dat zij zich ook zullen gaan regi
streren als lid van de NGV. Eén en ander impliceert ook, dat al ruim één
derde van onze 'echte' leden zich had aangemeld op de website - wij ver
meldden die oproep al in een eerder 1340, en het kan -uiteraard- nog stééds! 
Het aantal 'bronnen' groeit nog steeds sterk, en juist de belangrijkste bron
nen blijven voor 'gasten' gesloten. Een kleine check naar het aantal aange
melde leden in onze afdeling leerde, dat die in het afgelopen jaar was geste
gen van 11 naar 29%. En dat getal zal (hopelijk) in de afgelopen 4 maanden 
nog weer aanzienlijk gestegen zijn! 
Zoeken naar familienamen en monitoring is mogelijk of wordt binnenkort 
mogelijk gemaakt, en ook kunnen via de site 'opiniepeilingen' worden ge
daan. Kortom: een fantastische 'site' en een geslaagde bijeenkomst! [ao] 
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DE COLONIA - EEN FAMILIE VAN 
ROTTERDAMSE KUNSTSCHILDERS IN DE 17E EEUW. 
De Colonia: 'van Keulen dus', is de eerste reactie. Het is zeer waarschijnlijk 
dat dit geslacht oorspronkelijk uit Keulen is gekomen. Door mij is dit niet 
aangetoond en ik kom niet verder dan het Antwerpen van de 16e eeyw als 
plaats van oorsprong. 
Ook in Rotterdam handhaaft men de familienaam gedurende de 17e eeuw. 
Telgen uit deze familie noemen zich nooit Van Keulen, noch in de DTB, 
noch in het Notarieel archief. 
Hoewel de vier bekende kunstschilders uit dit geslacht qua kwaliteit en be
kendheid niet behoren bij de absolute top van de Gouden Eeuwse schilder
kunst, genoten ze zeker enige bekendheid. Nog steeds hangt hun werk in 
musea in zowel Europa als in de Vereniging Staten. 
De faam van Rembrandt, Albert Cuyp, Vermeer Nicolaas Maes of Dou 
zullen ze niet evenaren maar ook in hun eigen tijd konden ze goed in hun 
levensonderhoud voorzien. 
De Colonia' s hadden ook contacten met collega-kunstenaars uit Rotterdam: 
zo waren de kunstschilder Hubert Caymax en Isaac de Colonia zwagers. 
Ook heeft de familie De Colonia een tak in Oudenbosch die regelmatig in 
Rotterdam opduikt maar niet verder door mij is onderzocht. Onderstaande 
deelgenealogie moet dan ook worden gezien als een eerste aanzet voor ver
der onderzoek. 

I. DE COLONIA, Louwijs, geboren ca. 1545 vermoedelijk te Antwerpen, 
gehuwd met Tanneken van Barlaymont. 

Kinderen: Adam volgt Ila 
Johannes volgt Ilb 
Dympha 

Ila. DE COLONIA, Adam, Louijsz, geboren 1573/4 te Antwerpen -
begraven te Rotterdam 19.08.1651 
Beroep kunstschilder, lid St Lucas Gilde te Dordrecht 1592-1616. 
Kunstschilder, leraar van Joost Beijer. Was eveneens makelaar, burger. 
Trouwt Rotterdam ca 1593 Beatrix Dircxdr. van Beijeren, overleden 
tussen 20.11.1643 en 13.12.1646 dochter van Dirck Sebastiaansz en 
Claesje Hendriksdr. • 
11.10.1622 (ONA Rdam 103, 178/296) vertrekt tijdelijk naar het bui
tenland en machtigt zijn vrouw en Leendert Berewouts om zijn zaken 
waar te nemen. 
16.10.1523 mutueel testament van Adam en zijn vrouw. 
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Schilder oud 57 jaar geeft een getuigenverklaring af voor de diefstal 
van een ketting. 03.05.1631. 
09.02.1632 woont aan de Oppert op de hoek van Lombaertsche brugge . 
. . . . . . 25.10.1635 Herroept samen met zijn vrouw een eerder testament 
uit 1623 verleden voor notaris Willem Jacobsz . 
. . . . . . . Adam, verhuurt zijn huis voor f.216,-- aan notaris Nicolaes 
Adriaensz Vogel om het door te verhuren. 
In ditzelfde jaar erft hij 7 gemet land in Oudenbosch . 
. . . . . . 25.09.1643 genoemd als voogd over de kinderen en kleinkinderen 
van Leonard Berewoutsz. 
11.02.1649 De erfgenamen van Beatrix Dircx, te weten haar man 
Adam, haar Kinderen Isaack, en Jacob en de kinderen van Tanneken, 
verkopen voor f.2000,-- aan Dirck Diert een huis aan de NZ van diens 
huis aan de Oppert (ONA 154). 
17.07.1624 Adam de Colonia, schilder, machtigt Cornelis Jansz, 
compasmaecker om voor hem een huis en erve te kopen van zijn 
schoonmoeder aan de Stinckslootstraat. 
03.06.1650 legareert aan de kinderen van Tanneke en Barend elk 
f.200,--. 
Kinderen: 
1. Louijs, geboren ca 1595. woont aan de Delfsvaert in 1620 wanneer 

hij zijn Testament laat maken en zijn ouders tot erfgenaam benoemt. 
2. Isaac volgt Illa. 
3. Jacob, geboren ca 1616, apotheker te Rotterdam, begraven 4.7.1649 

Rotterdam . 
.. .. . . Jacob koopt 28.01.1649 een huis en erf aan de Oostzijde van de 
Delfsche vaart te Rotterdam voor f.6000,--. 

4. Tanneken geboren ca 1615, nog genoemd in 1641 in het testament 
van haar ouders. Begraven Rotterdam 12.05.1642. Gehuwd met 
Bernhard Hovius, predikant en conrector van de Latijnse School te 
Rotterdam. Hij werd begraven te Rotterdam 11.01.1665. 

lib. DE COLONIA, Johannes (Jan). Geboren ca 1575 zeer waarschijnlijk te 
Antwerpen. Woonde te Oudenbosch. 
Gehuwd met Janneke van Wagenburch 
Kinderen: 
l.Jan geb. ca 1598 gehuwd Marya Lodwijckxdr. Overleden voor 

1641, Jan maakt 20.10.1641 huwelijkse voorwaarden met 
Geertruijt Hendricxdr.Eggen Blauwverver.bij de Nieuwpoort en 
koopman uit zijn eerste huwelijk drie kinderen te weten Franchois, 
Elisabeth en Johannes, uit zijn tweede huwelijk Hendrick. 
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2. Niclaes (Claes) geboren 1602 6.9.1635 burgemeester van 
Oudebosch . 
. . . ... huurt een weide van 7 gemeten aan de Vletvaart te Oudenbosch 
die eerst gehuurd werd door wijlen zijn vader (ONA Rdam 
6.9.1635). 
Zijn kinderen: 

Louwijs, woont te Parijs, hij herroept zijn huwelijkse voor
waarden die hij tegen zijn zin heeft moeten sluiten. Hij ont
kent een kind te hebben bij zijn vrouw Goede de Rijngave 
zoals zij beweert waar te zijn. 

· 19.02.1655Willem Claesse de Colonia,is 350 gulden schuldig 
.~ aan Jan Jansz de Colonia, geleend geld tegen 5% rente. 

Illa. DE COLONIA, Isaacq. Geboren ca 1605 en begraven te Rotterdam 
25.03.1663. Kunstschilder, leraar van zijn zoon Adam. 
28.5.1637 ONA Rdam ·genoemd als enige erfgenaam van adelborst 
Christoffel Brog, adelborst bij de infanterie onder kapitein Willemson, 
regiment Sandelijn, gelegen in Bergen op Zoom. 
13.07.1634 Isaac de Colonia en Hubrecht Cajmax beide namens hun 
vrouwen, erfgenamen van de nagelaten goederen van hun grootmoe
der van moederszijde van hun vrouwen. 
02.10.1633 maakt hij huweljjksvoorwaarden en trouwt kort daarna 
met Machtelt Jans Beek (Bex) dochter van Joan Becx en Adriaentgen 
Frans. 
Kinderen: 

1. Johannes doop Rotterdam 01.02.1636 trouwt Anna de Groot, 
die als weduwe is begraven te Rotterdam op 28.07.1704. 

2. Catrijna, doop Rotterdam 02.12.1642 
3. Adam volgt IV. 
4. NN als kind begraven te Rotterdam 14.04.1652 
5. NN als kind begraven te Rotterdam 10.10.1655. 

IV. DE COLONIA, Adam, Doop Rotterdam 12.08.1634 begraven Londen 
10.09.1685 St Martns. Kunstschilder, tekenaar, Italianiserende land
schappen. Schilderde veel dieren, brandende steden, de verwoesting van 
Carthago en kopieerde werk van Jakob Bessan.na 1670 in Londen. 
20.09.1663 ONA Rdam) Marinus Michiels en Adam Isaacs de Colonia 
verklaren op verzoek van Dirck Glabbeecq dat Adam op zaterdag 4.4.1663 
14 dagen voor Kerstmis op de Rottekade heeft gevochten met de wijn
koper Pieter van Wel die zich had verscholen achter een huis, had een mes 
en heeft Dirck Glabbeecq gestoken en hem besprongen. 
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Ondertrouw Rotterdam 4.12.-trouw 28.12.1661 te Overschie, Cornelia 
Ariens Kerkhoven. 
Kinderen: 

1. Huijbert 
2. Isaac 
3. Hendrik 

4. Cornelia 

Literatuur: 

doop Rotterdam 16.03.1662 
doop Rotterdam 25.10.1663 
doop Rotterdam 17.04.1668? begraven 1701 Londen. 
Kunstschilder. Gehuwd met NN van Diest. 
doop Rotterdam 19.03.1671. 

J. Briels, Vlaamse schilders en de dageraad van de Hollandse Gouden Eeuw 
1585-1614, Antwerpen 1907 p.313. 

Jacob Campo Weyerman, Levensbeschrijvingen der Nederlandse Konstschil-
ders, 1729. 

Thieme Becke, 1907-1959 dl, 7 p.251. 
Saur, deel 20 p.382. 
N. Schadee, Rotterdamse meesters uit de Gouden eeuw 1994. 

[Roelof Vennik] 

VARIA - gemengde berichten die u wellicht 'aanspreken': 

VERVOLG-PROJECT GENETISCHE GENEALOGIE in 2009 
Op 29 november 2008 werd in Leiden het eerste jaar van het project genetische 
genealogie afgesloten. Hierin werd het Y-chromosoom onderzocht, dat overerft 
van vader op zoon en alleen bij mannen voorkomt. De publicatie over dit pro
ject was op dat moment helaas nog niet gereed. 
Inmiddels is 'Zonen van Adam in Nederland' verschenen. 
Van meer dan 400 personen is de stamreeks in de mannelijke lijn opgenomen, 
voorafgegaan door de vermelding van haplogroep en haplotype. Daaraan vooraf 
gaat een 3-tal hoofdstukken. Hierin wordt ingegaan op de afstamming van de 
mens, de genetische basis van het onderzoek, op onze huidige kennis over 
haplogroepen en over de resultaten van het onderzoek. Het boek wordt besloten 
met 2 hoofdstukken over het DNA-onderzoek bij de opgravingen in resp. 
Vlaardingen en Eindhoven. Ook in 2009 wordt het project voortgezet. 
Deelnemer word je door een bedrag van€ 155,- te storten op rekening-nummer 
554678306 t.n.v. De Nederlandsche Leeuw te Bilthoven. 
Vervolgens stuurt u een stamreeks naar publisher@barjesteh.nl Daarbij ver
meldt u naam en adres, zodat u thuis een afnamesetje toegestuurd kan worden. 
Nadat u dit setje teruggestuurd hebt, moet u enige tijd geduld oefenen. Het la
boratorium in Leiden verzamelt nl. eerst een aantal setjes, voordat zij aan de 
verschillende stappen beginnen. Het kan dus een tijd duren, voordat u het ver-
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slag van de bepalingen thuis krijgt. In een 2de uitgave van 'Zonen van Adam in 
Nederland' zal met uw toestemming uw stamreeks worden opgenomen. U kunt 
deze stamreeks voorzien van foto's en evt. andere illustraties; uiteraard in 
overleg met de uitgever. De prijs van het boek zal afzonderlijk voldaan moeten 
worden. Kijkt u op de website van de NGV naar het bericht, dat op 19 januari is 
geplaatst, naar het bericht van 30 januari en naar dat van 15 januari over 'Zonen 
van Adam in Nederland'. [Toon van Gestel] 

WINNAAR ARCHIEVEN.NL-PRIJS 2008 
Het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden heeft de beste geschiednis

.. website. RMO werd n.l. winnaar van de Archieven.nl Prijs 2008. 
" Voor deze competitie mocht het publiek zelf geschiedenissites aandragen. Uit 

de 133 inzendingen werden er 12 genomineerd; in de categorieën 'archiefdien
sten', 'historische verenigingen', 'musea' en 'thema-websites'. 
In de categorie Archiefdiensten heeft Rijckheyt, Centrum voor Regionale Ge
schiedenis in Heerlen gewonnen. 
De jury vond de vormgeving van de website uitnodigend en verleidelijk, met 
name door de verspringende historische foto's. Daarnaast is er veel extra infor
matie over regionale geschiedenisonderwerpen als plaatsen, personen, en bij
voorbeeld de Bokkenrijders te vinden. Mooi is ook de webexpositie over het 
Glaspaleis. De naam Rijckheyt is erg mooi, maar levert wel problemen op bij 
het zoeken op internet. Verschillende alternatieve spellingswijzen worden in elk 
geval door Google niet herkend. 
De Vereniging Oud Hoorn werd winnaar in de categorie Historische Vereni
gingen. Het is een goed verzorgde en actuele website. 
De website En toen.nu, waarop de historische Canon van Nederland is te raad
plegen, is volgens de jury de beste themawebsite. 
In deze categorie sprak de jury haar bijzondere waardering uit voor de website 
Het Kamperlijntje. Hierop wordt met veel visueel spektakel de geschiedenis van 
de spoorlijn Kampen-Zwolle verteld. 'De liefde en het enthousiasme die de ma
kers van deze site in hun werk hebben gestopt is aanstekelijk', aldus de jury. 

'- 'Met name de prachtige vormgeving verdient navolging.' 
In de categorie Musea ging de winst naar het Rijksmuseum van Oudheden in 
Leiden, dat bovendien door de jury is aangewezen als overall winnaar van de 
Archieven.nl Prijs 2008. De vormgeving is overzichtelijk en stijlvol, de inter
actieve tijdbalk helpt de gebruiker het overzicht te behouden over de lange en 
ingewikkelde Oudheid. Ook is er een leuke kindersite, met online games. 'Deze 
site prikkelt de nieuwsgierigheid bij jong en oud. Als deze site er in mijn kin
dertijd was geweest, dan was ik waarschijnlijk archeoloog geworden.' 

NEDERLANDSE ZEEVAARDERS IN DE GOUDEN EEUW 
De Illustere School van de Universiteit van Amsterdam organiseert lezingen, 
cursussen, colleges, rondleidingen en stadswandelingen die toegankelijk zijn 
voor iedereen. Bijzonder is een lezingenreeks over Nederlanders die de zeeën 
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bevoeren in de Gouden Eeuw. Omdat dit onderwerp onze NGV-leden wellicht 
za] interesseren, hierbij een link naar de website waar meer informatie hierover 
te vinden is: <www.hum.uva.nl/illustereschool>. 
Zoek dan onder Aanbod> Aanbod Geschiedenis. 
Op de website staan bovendien nog meer activiteiten op het gebied van ge
schiedenis, kunst en cultuur die we11icht voor u interessant kunnen zijn. 

HISTORISCHE WEBLOG (ook) over Zuid-Holland 
Op de weblog Alledaags Archief <www.alledaagsarchief.nl> treft u allerhande 
onderwerpen uit de geschiedenis van alle Nederlandse regio's. 
Iedere dag maakt de schrijver één kort bericht, geïnspireerd op het actuele 
nieuws. Vervolgens wordt een relatie met beschikbare archiefstukken in de 
Nederlandse archieven gelegd. De relatie kan helder zijn of vergezocht, maar 
leidt altijd naar interessante informatie in de archieven en een aardig verhaal 
over het archiefstuk. 
Het doel van Ailedaags Archief is om het grote publiek kennis te laten maken 
met de enorme rijkdom aan verhalen in de Nederlandse archieven. De los-vast 
relatie die gelegd wordt met het dagelijks. nieuws, toont aan dat over elk onder
werp goed, interessant en rijk archiefonderzoek gedaan kan worden. Niks hoog
dravends, niks uitvoerigs. Laagdrempelig, vluchtig, interessant en snel, zoals 
dat nu eenmaal hoort bij een weblog. 
Het is geen commerciee] initiatief en er wordt niets op verkocht. 
Kijk dus ook eens op dit weblog en maak kennis met de rijke verhalen in de 
Neder]andse archieven. [Raymond Uppelschoten] 

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 b1ootleggen. 
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 ge-bieden 
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 steden. 
A1les over genetica aan de weet komen? Hier kunt u het boeiende boek DNA 
Etcetera downloaden, 116 pagina's boordevol informatie over DNA-onderzoek: 
http://mediacontent.ld.publicus.com/pdf/LD3884061015.PDF 
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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 200~ E 8,70 te 
voldoen op gironr. 3049072, t.n.v. Ned. Genealogische Ver. Afd. Rotterdam e.o. te Rotterdam. 

Het bestuur v.d. afdeling Rotterdam e.o. is als volgt samengesteld: 
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PR-zaken en redactie website: Helmer Zandbergen, adres zie boven. 
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