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VAN DE BESTUURSTAFEL 
De kop van het nieuwe jaar is eraf. En behalve uw eigen 
'genealogische activiteiten' is er ook in verenigingsverband 
al weer het één en ander gebeurd. 
Zo was er een zeer geslaagde 'happening', een 'mini-sympo
sium' met als thema 'Middeleeuwen' in het gemeen
schapshuis De Hoornbloem in Den Hoorn. Een activiteit welke door de 'vier 
Zuid-Hollandse' genealogische verenigingen/ NGV-afdelingen gezamenlijk 
werd georganiseerd en die zeker een vervolg zal krijgen, gezien de uiter
mate bevredigende opkomst (naar schatting rond de 100 á 120 deelnemers 
die allen gratis toegang hadden). 
Ook onze eigen Voorjaars-ledenvergadering mag geslaagd genoemd wor
den. Was de opkomst op onze afdelingsbijeenkomsten voorheen vaak op 
twee handen te tellen: onze bijeenkomsten sinds 2008 waren er een 'veel
voud' van en onze presentie} ijst van 18 april j 1. telde dan ook 26 personen! 
Misschien ook wel te danken aan de nieuwe koers, welke we vorigjaar in
sloegen, door de bijeenkomsten te verplaatsen naar de zaterdagmiddag, 
welke verplaatsing (zoals ons is kenbaar gemaakt) bij vele leden zeer wordt 
gewaardeerd. 
Belangrijkste punten uit de Jaarvergadering waren eigenlijk wel de 'perso
nele' veranderingen binnen het bestuur. We namen afscheid van een ge
waardeerd bestuurslid: Johan Okkema, waarbij vrijwel gelijktijdig de lege 
plek werd opgevuld door Conny Biesheuvel. Daarmee krijgt de vrouwelijke 
'noot' weer een kans in deze tot heden voornamelijke 'mannen-wereld'. 
U zult haar in het komende jaar zéker beter leren kennen (houdt u daarvoor 
vooral de volgende januari-bijeenkomst alvast vrij!). En ook op het voor
zittersvlak was er een wissel: Roelof Vennik ( ook onze Landelijke voorzit
ter) gaf zijn voorzittershamer door (in de vorm van een stropdas) aan onze 
huidige 'vice', maar blijft voorlopig -gelukkig- nog wel een poosje meelo
pen in het bestuur om zijn bijna 20-jarige ervaring binnen de genealogie in 
deze regio mondjesmaat aan het nieuwe bestuur over te dragen (want eerlijk 
is eerlijk: de rest van het -nu 5-koppige- bestuur trad pas vorigjaar (en Con
ny zelfs pas dit jaar) aan en kent (nog) niet de 'mores' welke voor Roelof zo 
vanzelfsprekend zijn ... 
Na de korte Jaarvergadering was om kwart voor drie de beurt aan onze 
spreker, Bas Wilschut, die (natuurlijk) 'alles' over zijn Gens Data Pro kon 
vertellen. Maar veel méér, bovendien, want ook 'algemene' computerzaken 
welke enige connectie met de genealogie hebben, kwamen aan bod. Meest 
van belang zijnde uitspraak was misschien wel: leg uw bron 'vast' ( als foto) 
en voor die in bij uw stamboom-gegevens! Op die manier (ook al kon u de 
gegevens misschien niet 'dubbel-checken') ligt uw 'bron' verankerd en is 
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altijd weer te raadplegen - ook wanneer u vreest dat u een overschrijf- of 
een invoer-fout maakte ... 
De derde (en vóór de vakantie ook láátste) bijeenkomst van dit seizoen is op 
zaterdag 16 mei a.s., nl. de grote Landelijke Genealogische Dag in Dor
drecht. Hebt u zich nog niet ingeschreven? Jammer, maar niet onoverko
melijk! Even een mailtje aan gdd@ouwendijk.nl, dan leggen we uw deel
nemerskaart (en enkele consumptiebonnen) vanaf 09:30 tiur voor u bij de 
kassa klaar (alwaar u de dag-fee van€ 20,-- per kas met de penningmeester 
kunt afrekenen). Behalve naar de drie interessante lezingen kunt u dan ook 
nog luisteren en kijken naar onze speciale 'Provinciale Gast', en bovendien 
nog deelnemen aan de afsluitende receptie in het Dordtse stadhuis. En komt 
u alléén voor de informatie-markt (van 13:00 tot 16:00 uur), dan hoeft u 
zich helemaal niet vooraf aan te melden, en betaalt u bij de kassa € 2,50 om 
toch nog een kleine 40 strekkende meter informatie 'tot u te kunnen nemen'. 

Voor het nieuwe seizoen hebben we weer een aantal activiteiten in petto. Zo 
begrepen we dat er nog een groot aantal leden is dat nimmer in het Vereni
gingsCentrum in Weesp is geweest. Laat staan kennis heeft kunnen nemen 
van de veelheid aan genealogische informatie welke aldaar ( ook over uw 
familienaam) te vinden is. We onderzoeken daarom de mogelijkheid om op 
zaterdag 3 oktober met een aantal auto's naar Weesp toe te gaan. Zie daar
over de informatie verderop in dit blad. 
En met een interessante lezing medio november hopen we u weer voldoende 
aanknopingspunten aan te reiken voor een actieve genealogische 'winterpe
riode'. Om dan voor het eerst in onze afdelings-geschiedenis een bijeen
komst te beleggen op 16 of 23 januari 2010, waarbij tevens - onder het ge
not van een hapje en een drankje - een nieuwjaarsreceptie gehouden kan 
worden (ook een idee wat 'destijds' in de leden-enquête in onze afdeling 
geopperd werd. U ziet: langzaam maar zeker werkt uw afdelingsbestuur toe 
naar een programma zoals u dat graag zou willen hebben in uw NGV
afdeling! Wij doen - als bestuur - ons best: de rest hangt van u af ! [ ao] 

REDACTIE-BESLOMMERINGEN 
Een kleine aanpassing aan 1340 in dit nieuwe seizoen is - hoe klein ook -
door u ongetwijfeld al ontdekt: de niétjes in 1340 ! Jaren lang - nog onder 
het redactieschap van Leo Gijswijt, wat al teruggaat tot nummer 1 van jaar
gang 1 (uitgave september 1987!) -was het gebruik van nietjes in ons blad 
'taboe', om de eenvoudige reden dat die er ook weer uitgehaald moesten 
worden wanneer de jaargang( en) werden ingebonden. Dat was toen ook niet 
zo'n probleem, omdat de losse setjes in een envelopje werden gestoken en 
daarna op de post gingen, en zo geen enkel risico liepen. Sinds 1340 echter 
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'met een plakker en een sticker' op de post gaat (naakt, zonder enveloppe) is 
het al eens gebeurd dat wel de kaft, maar niet de inhoud bij een lid terecht
kwam: een kwalijke zaak dus. Vandaar dat we de (mogelijk abusievelijke 
'fout' van het juninummer 1996 in de l0e jaargang nu maar overnemen door 
elk nummer van twee nietjes in de rug te voorzien. We hopen dat u daar ook 
tevreden mee bent ... (tenzij u inmiddels al aangaf 1340 het liefste via 'de 
mail' te willen ontvangen - de volgende stap in onze zich steeds verder 
'modemiserende samenleving' ... ). 
Aardig bijkomstig 'weetje' is bovendien de 'bladnummering'. Begonnen in 
1987 met pagina 1, werd pas bij de nieuwe jaargang 11 in 1997 opnieuw 
met pagina 1 begonnen (na een nummering tot 384), en ook onze 16e jaar
gang (2002) begon weer bij 1 (na 336 pagina's). Inmiddels gingen we weer 
een nieuwe jaargang in en de 'ouwe getrouwen' onder ons zullen ook be
merken dat inmiddels de 'dikte van een boek' alweer bereikt is, maar de 
nummering nog steeds maar doorloopt. .. Ik zal dan ook dit punt nog een 
keer bij het bestuur neerleggen, om te besluiten of we met ingang van de 
volgende jaargang wellicht gewoon 'per jaargang' gaan nummeren, of al
leen maar weer opnieuw met 1 te beginnen als start voor een volgend boek
werk ... (of misschien verschijnt onze 1340 dan inmiddels wel op CD-rom 
of DVD??). [ao] 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
van onze afdeling Rotterdam e.o., gehouden op 18 april 2009 
in De Rustburcht te Rotterdam (Zuidplein). 
Er zijn 25 bezoekers aan deze bijeenkomst, welke na afloop gevolgd wordt 
door een inleiding door de heer Bas Wilschut over het computer-genealogie
programma Gens Data Pro. 

Om 14.00 uur opent voorzitter RoelofVennik de bijeenkomst. Hij houdt een 
korte inleiding over de veranderingen welke in het afgelopen jaar binnen de 
afdeling hebben plaatsgevonden. 

2. Er zijn geen mededelingen en aanvullingen op de agenda. 
3. Verslag over de afdelings- en bestuursactiviteiten in 2008. Dit 

verslag van de secretaris stond in de voorjaars-uitgave van 1340 afgedrukt 
( onder de agenda voor deze middag) - ook hierop zijn geen op- of aanmer
kingen. Secretaris wordt bedankt voor zijn activiteiten. 

4. Verslag van de penningmeester van de afdeling, over de jaren 
2007 en 2008. Hij geeft een kleine toelichting op de voorliggende verant
woording. Voor de begroting 2009 is (weliswaar wat aan de late kant) een 
lijstje ingediend bij de landelijk penningmeester en die is aan het verslag 
toegevoegd. 
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5. Ook is er een kascontrole gehouden. Voorzitter leest het verslag 
voor - alle aanwezigen ondersteunen de aanbevolen décharge. 

6. Begroting voor 2010. Deze is nagenoeg identiek aan die van de 
vermelde begroting voor het jaar 2009. Alle aanwezigen gaan accoord en 
deze zal nu weer bij de landelijke penningmeester worden ingediend. 

7. Nieuwe Kascommissie: de heer Rinkel is bereid om nog een 
tweede jaar mee te doen. De volgende bijeenkomst van de kascommissie zal 
plaatsvinden vlak voor aanvang van de volgende jaarvergadering, waarna 
mevrouw Lenie Esquer (Vlaardingen) zich daarvoor beschikbaar stelt. 
Er is (nog) geen kandidaat voor reserve-lid voor de kascommissie. Wellicht 
komt er tussentijds nog een kandidaat? 

8: Bestuursverkiezing: als eerste is aftredend Johan Okkema, die na 
jaren van bestuurslidmaatschap op zijn verzoek het bestuur zal verlaten. Hij 
zal evenwel aan_het project 'Schilders aan de Maas' blijven meehelpen. 
"Als je eenmaal met genealogie begonnen bent, dan bi ijf je ermee bezig" -
zo stelt hij in zijn afscheids-dankwoordje. Hij krijgt van voorzitter een ka
dobon overhandigd. 

Als tweede treedt RoelofVennik terug als voorzitter van de afde
ling, vooral omdat hij ook eenzelfde functie in het Landelijk Bestuur van de 
NGV heeft. Hij was sedert 1997 voorzitter van de afdeling, en is daaraan 
voorafgaand ook afdelings-secretaris geweest. Als enige 'oud-gediende' 
binnen het huidige afdelingsbestuur ( de resterende bestuursleden kwamen 
vorig jaar nieuw in het bestuur) zal hij als bestuurslid het bestuur ondersteu
ning bieden. 

Roelof biedt daarna zijn opvolger Helmer Zandbergen, tot dit mo
ment vice-voorzitter en vanaf heden dus de nieuwe voorzitter van deze (zo
als Roelof het noemt: 'wat stoffige') club, een passende stropdas aan. 
Op zijn beurt bedankt Helmer de scheidend voorzitter ( die dus wel lid blijft 
van het bestuur) een fles wijn aan. Roelof zal deze vergadering overigens 
ook verder als voorzitter afmaken. 

Ten slotte meldt Roelof, dat mevr. Conny Biesheuvel bereidgevon
den werd om de opengevallen plaats van Johan Okkema in te nemen - zij 
wordt dan ook bij acclamatie benoemd! 

9. Benoeming van onze afgevaardigden naar de Landelijke bijeen
komst: beide huidige afgevaardigden: Helmer Zandbergen en Jan Kees 
Wepster, worden wederom benoemd. 

10 Landelijke bijeenkomst: Roelof meldt een aantal wetenswaar
digheden vanuit het Landelijk Bestuur, zoals de voorbereiding voor een 
internationale bijeenkomst in Maastricht in 2012. 
Ook is een 'denktank' opgezet om allerhande zaken rond de vernieuwing 
binnen de NGV te bestuderen. 
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Meldt ook dat er momenteel nog een lastig werkbare situatie bestaat betref
fende de stemverhoudingen binnen de Landelijke Vergadering van de NGV. 
Aangezien zo'n 3000 afdelingsleden óók nog bijkomend lid zijn van de lan
delijke afdeling Computer-genealogie tellen die leden eigenlijk 'dubbel', 
terwijl tevens die Computerafdeling daardoor ook de gróótste afdeling bin
nen de NGV werd. Er is een sterke roep om die ongelijkheid in stemverhou
ding te veranderen - daarbij wordt gestudeerd op de toekomstige status van 
deze Computer-afdeling .. 
Het landelijk bestuur zal nog dit jaar een oplossing moeten hebben gevon
den voor de situatie die is ontstaan over de positie van de functionele afde
ling Computer Genealogie. 
Er zijn bij het HB enkele brieven van bezorgde afdelingen en individuele 
betrokken leden binnengekomen die pleiten voor de opheffing van CG en de 
verlangde aktiviteiten willen onderbrengen bij een Dienst. Hiervoor zijn 
diverse scenario's aangedragen. 
Het landelijk bestuur zal op korte termijn in contact treden met het bestuur 
van CG om over de toekomst te praten. 
Onze vergadering gaat akkoord met genoemde zienswijze en vertrouwt erop 
dat de partijen tot overeenstemming kunnen komen. 

11 Project 'Schilders aan de Maas': er ligt een voorstel om toch 
binnen afzienbare tijd tot een afronding van het (deel)project te komen. 
Helmer Zandbergen en Johan Okkema willen aan het project (blijven) bij
dragen. Roèlof roept de aanwezigen (maar ook alle andere afdelings-leden!) 
daarbij op om zich te melden. Het is een leuke klus die binnen pakweg een 
ruim jaar met een (eerste) publicatie naar buiten zou moeten komen. Voor 
meer informatie wordt verwezen naar het beschrijvende stukje in de vorige 
'1340'. 

12 Rondvraag: 
-Mw. Lenie Exquer vindt het jammer dat onze afdelingsbibliotheek verhuisd 
is naar Weesp. Vraagt of wellicht in de omgeving toch niet een kleine 
ruimte beschikbaar zou kunnen zijn.. Roelof meldt echter dat het niet om 
unieke zaken gaat - al onze leden kunnen overigens altijd terecht in deze 
omgeving bij de bibliotheken van de andere organisaties (Streekarchief IJs
selmonde, Hollandse Vereniging Ons Voorgeslacht). 
-Zij stelt ook voor: als je lid bent van een afdeling, waarom zou je dan niet 
óók lid van meerdere afdelingen kunnen zijn? Ze ziet tegen de meer-kosten 
(ca.€ 10,-- per extra afdeling) op, maar dat is eigenlijk de kostende prijs 
voor kostprijs plus toezending van de publicaties, waarbij het dan meestal 
gaat om zo'n 4 boekjes per jaar. 
Afgesproken wordt dat de kwartaalblaadjes van de door haar gewenste af
deling ook bij secretaris geleend kunnen worden. 
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Dat kan bv. door even een e-mailtje naar hem te sturen over welke afdelin
gen de voorkeur hebben). 
- Hr. Rinkel vraagt of de volgende keer wellicht een geluidsinstallatie kan 
worden gebruikt. Het bestuur zegt toe dit te zullen onderzoeken. 
- Hr. Laban vraagt of hoe de stem-kracht is wanneer je ook een bijkomend 
lidmaatschap hebt bij meerdere afdelingen. Roelof meldt dat het dan alleen 
mogelijk om een stem uit te brengen bij de 'eerste' afdeling. 
- Hr. Poldervaart vraagt: blijkbaar is er weinig bezoek bij IJsselmonde, maar 
hoeveel dan in Weesp? Roelof: het loopt niet altijd storm in Weesp, maar 
het Verenigingscentrum aldaar is toch regelmatig geopend en er zijn altijd 
wel een aantal mensen op zoek naar genealogische gegevens. 
Roelof stelt dienaangaande voor om met de afdeling weer eens op bezoek te 
gaan naar Weesp; al is het maar met 12 personen. 
-Mw. Esquer oppert ook: wellicht ook een idee om eens een excursie te 
brengen aan Kleef - net over dé grens. 
-Hr. Rinkel vraagt wat er precies te vinden is in Weesp - is dat weilicht 
ergens te vinden? Wellicht is er ook een uitgebreidere info op de NGV
Website over te maken? (als een vaste pagina). 
-Mw. Esquer vraagt: er zijn zoveel leden in de afdeling - wie is nu waarmee 
bezig? Roelof meldt dat juist daarvoor de contactdienst bestaat: die is ook 
goed terug te vinden op de website (in het inlog-gedeelte). En ook het prik
bord is een goed gelegenheid om aan te geven waarnaar men zoekt. 

Om 14.50 uur sluit Roelof de bijeenkomst af. Hij wenst ieder nog 
een goede voortzetting van deze bijeenkomst. [Verslag: A. Ouwendijk] 

GENEALOGISCHE DAG DORDRECHT 
Zaterdag 16 mei a.s. is de 'grote landelijke Genealogische Dag van de 
NGV' in Dordrecht. Dit jaar georganiseerd door de gezamenlijke besturen 
van de NGV-afdelingen Rotterdam e.o., en West Noord-Brabant. De hele 
organisatie was een behoorlijke 'kluif werk, maar na de l 6e is ailes weer 
voorbij ... ( en weten we dus hoe het geweest is). 
In de rubriek 'Van de Bestuurstafel', voorin deze 1340, staat nog even ver
meld hoe u zich nog snel kunt aanmelden. Maar voor het middagprogram
ma, een grote genealogische informatiemarkt, hoeft u zich niet aan te mel
den: u komt en mag zó naar binnen ( entreegeld dan slechts € 2,50 per per
soon). Wellicht aardig om tóch even langs te komen die dag, misschien wel 
met dié buurman of kennis die zich al geruime tijd geïnteresseerd toonde in 
uw eigen stamboom-activiteiten? 
Behalve dát, is het ook nog een erg interessante kerk in Dordrecht, waar het 
geheel zich dit jaar afspeelt (twee jaar geleden overigens in Helmond - vorig 
jaar in Groningen: dit is écht uw kans om er eens dichtbij te zijn!). 
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Daarom - naast het affiche in deze 1340 - onderstaand ook nog een artikeltje 
over de Wilhelminakerk. [ ao] 

DE WILHELMINAKERK IN DORDRECHT 
Dit jaar wordt de Genealogische Dag gehouden in de Wilhelminakerk aan 
de Blekerslaan in Dordrecht. Op 23 november 1899, dus bijna 110 jaar ge
leden, werd dit kerkgebouw in gebruik genomen. De Wilhelminakerk is 
eigendom van de Gereformeerde Kerk, thans een onderdeel van de Protes
tantse Kerk in Nederland. Architect van de kerk was Tjeerd Kuipers, een 
leerling van onder meer Berlage. Kuipers heeft in ons land meer dan 50 
kerkgebouwen ontworpen, waaronder de Bergsingelkerk en de (gesloopte) 
Nieuwe Zuiderkerk te Rotterdam. In de 19de eeuw werd de kerkbouw in 
Nederland beheerst door een groot aantal neostijlen. Kuipers heeft met de 
bouw van dit kerkgebouw met deze gewoonte gebroken. De kerk is niet in 
een bepaalde stijl ontworpen. Als er al van een stijl sprake is, volgens de 
architect, dan zou dat zijn "de vroegrenaissance der 20st

e eeuw". 
De voorgevel aan de Blekersdijk ziet er ondanks de soberheid toch voor
naam uit. Achter deze gevel bevindt zich de kerkruimte die gebaseerd is op 
"een tienhoek, het symbool van de volmaaktheid, en op dien tienhoek ver
heft zich de koepel, als het symbool van de macht van Christus boven het 
wereldlijk gezag". Het interieur van de kerk werd ingericht naar de ideeën 
van Abraham Kuyper. Hij ging er van uit dat het kerkgebouw een vergader
plaats is voor een bijzondere vergadering: de vergadering van de gelovigen. 
Hij pleitte voor een kerk in de vorm van een amphitheater: de vorm van een 
halve cirkel met oplopend zitvlak ( dus geen rechthoekig lokaal of een kruis
kerk). Alle kerkgangers zouden de voorganger dan duidelijk kunnen zien. 
De kerk had bij haar ingebruikname nog geen gaanderij; met de mogelijk
heid daarvan was in het ontwerp wel rekening gehouden. Door het toene
mend aantal kerkgangers werd in 1922 besloten tot de bouw van een grote 
gaanderij. Alle zitplaatsen zijn gericht naar het grote platform waarop de 
katheder voor de predikant, het doopvont en de lezenaar voor de voorlezer 
waren geprojecteerd. Aan beide zijden van de katheder stonden de stoelen 
voor de ambtsdragers. Boven het podium troonde in een nis het imposante 
orgel. 
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 1949 kreeg de kerk een zestal 
gebrandschilderde glas-in-loodrame~ vervaardigd door de glazenier Wim 
Korteweg (1910-1988). Als thema voor deze ramen was gekozen: schepping 
en herschepping. Deze ramen zijn te bewonderen aan weerszijde van het 
orgel. 
Het orgel dat thans in de Wilhelminakerk staat is reeds het derde orgel. Het 
eerste orgel was niet nieuw toen het in de Wilhelminakerk werd geplaatst. 
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Het was een I gde_eeuws instrument dat oorspronkelijk afkomstig was uit de 
oud-katholieke kerk te Dordrecht. Sinds 1842 deed het dienst in het gere
formeerde kerkgebouw aan het Kromhout. Toen de Wilhelminakerk werd 
gebouwd werd het naar dat kerkgebouw overgebracht. Op de duur consta
teerde men dat het instrument "niet meer te herstellen is omdat het uitge
leefd is". Aan de Duitse orgelmaker J.L. van den Bijlaardt werd de opdracht 
verstrekt een nieuw orgel te bouwen. Dit in laatromantische stijl gebouwde 
orgel werd in 1920 in gebruikgenomen. In het begin van deze eeuw bleek 
dit instrument aan vervanging toe. Er werd een "nieuw" orgel aangeschaft, 
dat afkomstig was uit de voormalige gereformeerde Duijststraatkerk in 
Delfshaven. Dit orgel had van 1906 tot 1987 in dat kerkgebouw dienst ge-

aan. Vervolgens was het 20 jaar opgeslagen geweest bij de orgelbouwer 
Pels en Van Leeuwen. Het rijk versierde orgelfront is niet veranderd; dit is 
nog afkomstig van het eerste orgel. 
De kerk heeft een goede akoestiek. Vandaar dat er regelmatig concerten 

~ 

plaatsvinden. Veel beroemde Nederlandse organisten hebben hier gecon-
certeerd. Ook hebben veel koren hier uitvoeringen gegeven, onder meer van 
de Matthäus Passion. 
Van het oorspronkelijke interieur is thans helaas nog maar weinig over. In 
1967 werd dit drastisch gemoderniseerd. Vrijwel al het door architect Kui
pers vervaardigde meubilair werd uit de kerk verwijderd. Hiervoor in de 
plaats kwamen nieuwe meubels, waaronder een moderne kansel en een 
avondmaalstafel. Ook verdwenen alle "overbodige~ ornamenten die zo ka
rakteristiek waren voor het fraaie interieur. Deze "verminking" van het inte
rieur heeft er toe geleid dat de kerk nimmer de status van monument heeft 
ontvangen. [Johan Okkema] 

GENS i>ATA PRO-inleiding 
Na de pauze van de Afdelings-jaarvergadering volgde de voordracht van de 
heer Bas Wilschut. Hij geeft een duidelijke uitleg over de vele mogelijkhe
den van computer-genealogie, en dan specifiek toegepast op voorbeelden 
met het programma Gens Data Pro, dat voor onze 'eigen NGV' ontwikkeld 
werd. 
Er zijn nog maar weinig mensen die 'het' alleen maar op papier doen: de 
meeste doen het tegenwoordig ook op de computer. Hij geeft daarom een 
kleine uitleg over het programma en introduceert de indeling van het 
scherm: links de eerste, en rechts de tweede persoon. 
CtrF is voor zoeken op naam, welke je kunt doorlopen. Maar dat kan ook 
met selectie, waarbij je een tabel krijgt in beeld. 
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Het programma geeft ook de mogelijkheid tot het maken van een blokjes
model, wat minder kansen op fouten geeft (ook al omdat je de 'kop' erbij ziet). 
Zelf heeft hij ca. 6700 personen in 'het systeem', maar het programma geeft de 
ruimte om tot (minstens) 50.000 personen in het programma te verwerken. 
Het programma is daarbij ideaal door de grote mogelijkheden van koppelen van 
afbeeldingen en documenten. 
'Hoe haal ik op een zinvolle manier alle bijbehorende foto's bij elkaar' - deze 
mogelijkheid is ook voor gebruikers van andere programma's goed bruikbaar. 
Het leuke van foto's tegenwoordig is: het kost haast niets meer. Belangrijkste is 
nu alleen nog: hoe berg ik het op ( op de harde schijf), en hoe vind ikzelf, of nog 
beter: hoe vind een ander dat nog terug op mijn systeem. 
Als je dan een complete stamboom hebt, is het fraai om dan bv. 10 boekjes van 
te bestellen, waarbij de kosten realistisch blijven (alleen maar kosten maken 
voor de technische vermenigvuldiging - niet meer voor het vroeger zo tijdro
vende lay-outen ... ). 
(na de koffiepauze vervolgt hij de lezing). 
Na een kleine inventarisatie blijkt dat de meeste aanwezigen het programma 
'Gens Data Pro' te gebruiken. Daarnaast zijn nog enkele Aldfaer- en Family
treemaker- en een Haza-gebruiker in de zaal. 
Wie begint met de computer: moet het verschil weten tussen map en bestand. 
En ook bestanden een andere naam kunnen geven en verplaatsen, hoe je cd's 
brandt ( even uitzoeken) en bestanden terug kunnen vinden. Zorg dat iemand u 
dit uitlegt en maak u zelf deze kennis eigen. Ook heeft hij goede ervaringen met 
de cursussen van Mw. Hofland. 
Verder is een 'beetje lef om met nieuwe software te spelen' ook prima. 
Eigen bronnen zijn belangrijk - die moet u als het even kan niet zelf schrijven, 
maar laten schrijven (is dan je bron). Fotografeer dat en voeg het bij. 
Fotograferen: mag in vrijwel elk archief - helaas niet in CBG (die hun 'schat 
van gegevens' proberen te kapitaliseren - in deze tijd wel noodzakelijk om zelf 
eigen geldbronnen te genereren). 
Vaak zijn scans van de archieven niet echt fraai. Is wel een trend om toch op 
kwalitatief goede wijze gegevens op het net te zetten. 
In Weesp krijgt een bezoeker een grote enveloppe met 'alles' van een gewenste 
naam. Het is dan verstandig om die knipsels uit te leggen en te fotograferen -
thuis dan verder knippen en archiveren. (nooit flitsen - wellicht klein statief 
meenemen?). Camera met een uitklap-spiegel is erg handig. 
Ook van de fiche-apparaten kun je met een beetje oefening een goede opname 
maken. 
Controleer de scherpte van de gemaakte direct na het maken van elke opname. 
(vandaar de tip om een extra batterij mee te nemen). 
Het registreren gaat het mooist van een scan: scannen op 600 dpi is beste (zo 
hoog mogelijk). Oude Epson scanner (240 euro) is een goede keus. 
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JPG ofTIFF-bestanden: tiff lijkt mooier maar gaat moeilijker 'open' - bitmap 
is het grootst, maar niet altijd toepasbaar. JPG is mooiste manier. Geen pdf -
daar kun je later niks meer mee. 
Het opslaan van digitale betanden hoeft niet echt in GDPro - dat doe je het beste 
gewoon op de computer (mappenstructuur, die ook goed terugzoekbaar is met 
Verkenner). Vastleggen op datum - plek waar - meer bijzonders - dan pas de 
naam Ge kunt op veel manieren een naam terugzoeken. 
Copyrights zijn vrij na 70 jaar - ook kortere periode is niet een echt probleem, 
behalve als je er echt geld mee wilt verdienen. Wel is het goed om· altijd de 
auteur te vermelden (aan hem de éér). 
www.watwaswaar.nl is een mooie site met kaarten. 
Over het vervolg van zijn voordracht met demonstraties reikt hij een het einde 
een samenvatting uit, welke u indien gewenst bij secretaris kunt opvragen. 

[ao] 

AFDELINGSBEZOEK AAN 'WEESP' - GAAT U MEE ? 
Tijdens de Jaarvergadering kwam het ook aan bod: veel van onze leden wa
ren nog nimmer in het Verenigingscentrum in Weep. Terwijl daar een 
'schat' aan genealogisch materiaal te vinden is ... 
Daarom spraken we min of meer af, in oktober eens een bezoekje te gaan 
brengen - op een zaterdag (waarschijnlijk op zaterdag de 3C, met als reser
vedatum 10 oktober). U kunt dan uw eigen 'familienaam-envelop' eens on
der de loep nemen: naar verluid is daar een heleboel interessante informatie 
in te vinden (en, zoals u las: neem een fotocamera-mee!). 
We willen graag inventariseren of zo'n dag kans van slagen maakt. Stuurt u 
daarom even een mailtje aan het adres van de secretaris (zie voorlaatste pa
gina) met daarin uw naam - adres - plaats - telefoon én ofu op de 3e en/of 
op de I oe oktober met ons mee wilt. Tevens of u eigen vervoer hebt - en of u 
mensen mee wilt/kunt nemen (hoeveel vrije stoelen), danwel als eigen auto
bezitter toch ook graag met een andere deelnemer wilt meerijden als dat 
beter uitkomt in de logistiek (het is b.v. niet logisch wanneer de vérste deel
nemer moet worden opgehaald door om te rijden .. ). 
We proberen dan een 'match' te maken, waarbij u mogelijk met elkaar kunt 
meerijden (als vergoeding in de kosten rekent u gemakshalve ca. een dub
beltje per meegereden kilometer af met uw chauffeur). 
Neemt u ook een lunchpakket mee - wanneer we zo rond tien uur vertrekken 
(en rond 11 uur in Weeps zijn) staat wel de koffie klaar, maar zult u een 
uurtje later zeker een boterhammetje lusten. Er is in het gebouw een kanti
neruimte voorhanden. 
Wanneer u geen e-mail hebt, stuurt u uw berichtje gewoon per brief naar mij 
toe, of desnoods per telefoon (maar vergeet de gevraagde gegevens niet). 
We gaan proberen om er een geslaagde dag van te maken. [ ao] 
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Kort verslag ALGEMENE VERGADERING van 25 april 2009 
(vooruitlopend op het verschijnen van de volgende Gens Nostra). 
Direct na de verwelkoming en opening van de vergadering door de voorzitter 
werd mevr. C.L.M. Greveling-Koenders, onze Toos, door de voorzitter toegespro
ken. Op grond van haar langdurige verdienste bewezen aan de Vereniging werd ze 
benoemd tot erelid. Een welverdiend huldebetoon waar ze zichtbaar mee verrast en 
ontroert was. 
Deze vergadering moesten helaas 9 mensen zich excuseren vanwege andere ver-
plichtingen. 
Het overlijden van het erelid P.J. van Werkhooven en van 5 andere leden werd 
herdacht door een minuut stilte in acht te nemen. 
Bij de ingekomen stukken zaten veel stukken die gingen over de structuurwijziging 
en de opstelling van de afdeling Computer-Genealogie (CG). , ~ 
Aangedrongen werd op een snelle afhandeling van deze problematiek en ook niet te 'l. 
wachten op een advies van de Denktank over een structuurwijziging. Het HB wil 
snel verder overleg met het bestuur van de afdeling CG en in de najaarsvergadering 
een definitief voorstel voorleggen, hetwelk bijtijds ter bespreking zal worden aan
geboden. 
De A V notulen van 29 november 2008 evenals het jaarverslag 2008 van de secreta
ris leverde geen wijzigingen op en werden goedgekeurd. 
Het financiële jaarverslag leverde opnieuw de vraag op of een verhoging van de 
contributie nodig was. De te verwachten uitgaven afgezet tegen de inkomsten zou 
hiervoor pleiten. Een verhoging zou in de voorjaarvergadering aangekondigd die
nen te worden .. Penningmeester liet evenwel weten dat een verhoging (nog) niet 
nodig was. 
De kascommissie adviseerde het HB en de penningmeester te dechargeren hetgeen 
de A V overnam. 
Hierna werd afscheid genomen van Rob Elenbaas die aftrad als HB lid en niet ver
kiesbaar was. Met een bos bloemen, een mooi boekwerk en de dank van de A V 
namen we afscheid van hem al hopen we af en toe hem nog eens te mogen raadple
gen. 
De penningmeester, dhr. M.J.de Lange trad ook af maar was wel verkiesbaar. Hij 
werd herkozen, met de aantekening dat hij wat meer tijd voor communicatie zou 
hebben en een goede 2e persoon naast hem om hem te ontlasten. 
Na de pauze was er een powerpoint-presentatie over de zaken waar de Denktank 
mee bezig was en wat men in de afgelopen tijd gedaan had. 
Bij de rondvraag was een klacht over gebruik van een CDrom die op de website 
stond en waar beter even overleg over had kunnen zijn voor plaatsing. 
Ook was er de vraag of er een loket of telefoonnummer handig is voor vragen over 
privacywetgeving of publicaties of over juidische vragen. Ja dus, eigenlijk wel al 
staat er veel op internet over dit soort zaken. 
Niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter de vergadering na dankzegging 
voor de aanwezigheid en inbreng en wenste een ieder een goede terugreis en een 
weerzien op 16mei. [M.J.Krooswijk, secretaris HB] 
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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 2009 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: 

voorzitter: 
H. Zandbergen (Helmer), Westlander 31, 3123 BX Schiedam , 
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secretaris: 
A. Ouwendijk (Arie), Kortedijk 16 a-b (naast de moleri), 3134 HB Vlaardingen 
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penningmeester: 
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