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Van de bestuurstafel 
Als een 'lange, wanne zomer' zal 2011 niet in de boeken 
komen ... daarvoor was het veel te nat (al hadden we wel 
een mooi voorjaar). 
Wellicht heeft u daarom wel weer enige vooruitgang geboekt bij uw eigen 
familie-onderzoek, en anders bieden de komende najaars- en wintermaanden 
wellicht weer perspectief. 
Ook onze afdeling neemt de draad weer op. Er zijn komende periode weer een 
aantal Genealogische dagen in onze omgeving (Bergen op Zoom, Sliedrecht, 
zie de aankondigingen verderop in deze 1340), en begin november staat er 
weer een interessante voordracht op het programma. 
Wij wensen u in elk geval een 'vruchtbaar' najaar toe. [ ao] 

NGV afdelingsvergadering, gehouden op zaterdag 2 april, aanvang 14:00 
uur in de Rustburcht, Rotterdam. Onderstaand een weergave van het verslag: 

1. Welkom, door sekretaris Arie - vanwege file-vertraging van voor
zitter Helmer en bestuurslid Conny. Zij arriveren gedurende de volgende 
agendapunten. Er zijn in totaal 20 afdelingsleden aanwezig. 

2. Er zijn buiten enkele afmeldingen géén in- of uitgaande stukken, 
noch speciale mededelingen. • 

3. Het financieel verslag werd reeds in 1340 opgenomen. Pmr. Jan 
Kees meldt dat de begroting voor het lopende jaar inmiddels is goedgekeurd 
door de landelijk penningmeester. Dankzij 3 uitgaven van '1340' (in plaats van 
de begrote 4) blijven wij nog steeds binnen de begroting ... 

4. De Kascommissie, bestaande uit mevrouw Esquer en de heer Hof
stee, heeft de stukken van 2010 gecontroleerd en adviseert de vergadering tot 
goedkeuring. Aldus wordt met algemene stemmen aan penningmeester 
décharge verleend. 

5. Penningmeester vraagt de vergadering daarna om toestemming, de 
begroting voor 2012 (als voorliggend) bij de landelijk penningmeester in te 
dienen. De vergadering gaat daarmee akkoord. 

. 6. Benoeming van de nieuwe kascommissie: Mevrouw Esquer zat 
inmiddels voor het 2e jaar in de kascommissie en is dus aftredend. Hr. Hofstee 
was reserve en moest dit jaar invallen. Hij is akkoord om ook het volgend jaar 
in de kascommissie zitting te nemen. Tijdens de vergadering meldt Hr. van 
Lent (Rotterdam) zich daarom aan als nieuw inkomend lid. Desgevraagd meldt 
Hr. R. Lambermont uit Spijkenisse zich als nieuw reservelid. 

7. Bestuursverkiezing: aftredend is secretaris Arie Ouwendijk - bij 
gebrek aan tegenkandidaten wordt hij bij acclamatie herbenoemd. 
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Betreffende de (her-)benoeming van afgevaardigden naar de Landelijke 
vergadering: ook hier zijn geen tegenkandidaten en worden Helmer als 
afgevaardigde, en Jan Kees als reserve-afgevaardigde benoemd. 

8. Landelijke NGV-ontwikkelingen: ons bestuurslid (tevens landelijk 
voorzitter) Roelof maakt melding van enkele landelijke ontwikkelingen. Zo 
gaat de 'Denktank' haar plannen in werkgroepen nader uitwerken en klaar
maken voor presentatie. Ook is de NGV momenteel 'trekker' van een aanzet tot 
het vormen van een koepel van landelijke Genealogische Verenigingén: Roelof 
pleit in dat kader voor meer samenwerking tussen die verenigingen onderling. 
Ook is een Internationaal congres op komst - in het 2e gedeelte van dit jaar in 
Maastricht. Hij hoopt dat daar goede vorderingen gemaakt zullen worden. 
De Goodse) erfgoedvereniging Avekoth is nu samengegaan met de NGV. Haar 
website zal op termijn worden geïntegreerd in de NOV-website. 
Aan de hand van de uitkomsten van de Denktank zal het bestuur de lijnen voor 
de komende periode uit gaan zetten. 
Van het Landelijk bestuur zijn de 2e penningmeester en de voorzitter (Roelof) 
tijdens de komende vergadering herkiesbaar. 
Er zijn nu drie mensen die het Internationaal congres in Maastricht zullen gaan 
organiseren. 
Daarnaast zijn er ook contacten (in het kader van het DNA-onderzoek) met 
onze Vlaamse broeders. Het resultaat krijgt een vervolg, en wordt dan hopelijk 
ee,i gezamenlijk project. • 
Uit de vergadering zijn geen (andere) vragen - met dank aan Roelof voor zijn 
toelichting. 

9. Schilders aan de Maas - Roelof meldt dat het project al enige tijd 
stilligt - er zijn nog niet voldoende vrijwilligers binnen de afdeling die daar aan 
zouden kunnen werken (7 á 800 stammenreeksen bevat het totale project en 
daarvan is nu pakweg een 25% gereed. Het project moet op termijn kunnen 
leiden tot een (waarschijnlijk meer-delige) boek-uitgave. 
Gevraagd worden mensen die onderzoek willen doen, maar ook die biogra
fietjes schrijven willen. Ook moeten nog een aantal zaken worden gecheckt, en 
toch ook nog behoorlijk wat onderzoek verricht. 
De (enige) vanmiddag aanwezige dame stelt wat vragen over de uiteindelijke 
vorm - zij (mevr. Van Andel) is daarin wel geïnteresseerd en zou willen over
wegen om -na een informerend gesprek- iets binnen de werkgroep te gaan 
doen. Mogelijk samen met Mw. Esquer, die nog steeds 'in de startblokken' staat 
(mogelijk samen met haàr zuster). 
Sekretaris zal de betrokkenen voor half mei proberen samen te brengen voor 
een 'startbijeenkomst'. 

10. Rondvraag: er zijn geen op- of aanmerkingen. 
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Wel heeft Roelof nog iets over het genoemde Internationale Congres in Maas
tricht: hij meldt dat er nog een gat in de begroting is, en houdt zich dus aanbe
volen voor tips van leden die nog tot fondsenwerving kunnen leiden. Als tips 
worden nog mee-gegeven dat de Rabobank wellicht nog 'iets' zou kunnen. Ook 
de Triodosbank investeert er mogelijk in - 'is een groene bank' - en bovendien 
wordt het Anjer-fonds genoemd, dat bij de GDD in Dordrecht ook bijdroeg. 
Hr. Anema is inmiddels ook aangeschoven - hij is één van de organisatoren. 
Om 14:25 uur sluit voorzitter de bestuurlijke deel en wordt na een korte pauze 
overgegaan naar het programma van deze middag. [ ao] 

OPROEP: 
Onze leden-bijeenkomsten houden we de laatste jaren 'standaard' op de 
zaterdagmiddag, en in De Rustburcht, nabij het Zuidplein (Strevelsweg / hoek 
Motorstraat). 
Tot voor kort een (zo leek het) voor iedereen 'ideale stek': openbaar vervoer 
binnen loopafstand naar de gehele regio, en anders ook 'vrij parkeren' in de 
achtergelegen straten. Ware het niet dat wij na afloop van de vorige bijeen
komst constateerden dat er 'betaal-palen' voor het parkeren waren verschenen, 
nog wel niet in werking maar dat zal ná deze vakantie wellicht al wél het geval 
geworden zijn(€ 1,50 per uur) ... En dan niet met 'klinkende munt', maar met 
chipknip of giro/bank-betaalpasjes - die vast nog niet alle leden op zak hebben. 
Wij vragen alle bezoekers aan onze leden-bijeenkomsten dan ook om eens rond 
te kijken naar een passend alternatief: een betaalbare ruimte (voor pakweg 
maximaal 30 á 40 personen), welke goed bereikbaar moet zijn met zowel auto 
als openbaar vervoer, voldoende (hopelijk gratis) parkeerruimte heeft en een 
beetje centraal in onze regio (welke Rotterdam toch als 'centrum' heeft) gele
gen is. We hebben geen haast: de huidige ruimte en bereikbaarheid ervan staan 
ons goed aan, maar heeft u een voorstel: laat het ons weten! [ao] 

AGENDA voor de komende periode. 
De eerstvolgende Leden-bijeenkomst is op zaterdagmiddag 5 november a.s. 
Noteer de datum nu alvast in uw agenda! Plek van samenkomst nog steeds 
onveranderd in 'De Rustburcht', Motorstraat hoek Strevelsweg (bij Zuidplein). 
Na een korte voorbespreking van de agenda van de Landelijke Vergadering van 
de NGV ( eind november in Utrecht) volgt dan de lezing: 

'Voorbij de DTB naar de Middeleeuwen', door ir. R.A.J. Dix. 
'Lieve leden, deze lezing wordt een aanrader!!!' zo wordt zijn komende spreek
beurt door ons bestuurslid Conny ( die ons lezingenprogramma samenstelt -red.
) betitelt: zeker voor de leden die na de Doop-, Trouw- en Begraafboeken op 
'dood' spoor terecht zijn gekomen! 
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Als men bij de zoektocht naar voorouders tot vóór 1650 gevorderd is, doemt de 
vraag op: Is dit voorlopig hét eindpunt? Zoek ik verder in de breedte of ga ik 
door tot de Middeleeuwen? 
Dit laatste lijkt aantrekkelijk vanwege de hoeveelheid publicaties met lijnen 
naar Karel de Grote en andere historische figuren, maar zelf onderzoek doen 
lijkt velen te moeilijk. 
Toch zijn er mogelijkheden voor genealogen om met enige oefening in oud 
schrift eigen onderzoek voort te zetten naar de periode 1400-1600. 
De heer Dix gaat in op de bronnen, kansen en valkuilen, die er zijn bij dit 
onderzoek. Onderwerpen zijn onder andere de betrouwbaarheid van gedrukte 
bronnen, de betekenis van het notenapparaat, bevolkingsomvang, onderlinge 
verwantschappen, migratiestromen, de betekenis van epidemieën, het 
kloosterleven en huwelijkspolitiek voor DNA-onderzoek. [C.B.-v.d.E.] 

VERSLAG LEZING 2 APRIL 2011. 
Op zaterdagmiddag 2 april waren er 20 mensen aanwezig bij de afdelings
middag van de NGV Rotterdam e.o. 
Om 14.00 uur begon de jaarvergadering, waarna aansluitend een lezing werd 
gehouden door de heer Robert Philippo , met de titel: 'DNA in de genealogie'. 
Zijn 'agenda' bestond uit de volgende onderdelen: 
-Introductie. 
-Genetica ( erfelijkheidsleer). 
-Van genetica naar genealogie: 

- ontrafelen van de historie van de moderne mensen 
- oorzaak erfelijke ziektes 
- begrijpen van fenotypische verschillen (eiwitten bepalen hoe we eruit zien) 
- genetische identificatie 

Haplotype= STR=verwantschap recent verleden 
Haplogroep= SNP= verwantschap ver verleden 
Tot op heden zijn er 19 types van bekend. 

-Waar kan men de test laten uitvoeren? 

Let op: 

bij forensisch laboratorium voor DNA onderzoek 
Lab. voor forensisch genetica en moleculaire archeologie 
Family Tree DNA 

Het DNA onderzoek moet bij MANNEN gebeuren, die allemaal 'met elkaar 
verbonden' zijn. 
Per persoon dan uitgaan van 155,00 euro onkosten voor zo'n DNA onderzoek. 
I.v.m. het onderzoek moet men uitgaan van minimaal 3, maar beter is op zo'n 
17 markers te testen, om meer inzicht te geven in de migratie. 
Genetische genealogie via doden: opgravingen (DNA via kiezen), stamboom-
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onderzoek, nakomelingen, DNA monster en test, Match. 
Dit onderzoek heeft o.a. in Vlaardingen plaatsgevonden. 

Voorts kwamen nog een aantal onderwerpen aan de orde, zoals 
-Je stamboom (via de papieren) kan kloppen, maar misschien genetisch niet ..... 
-Het lezen van het testrapport. 
-De Philippe stam, met enkele praktische voorbeelden van reconstructies. 

Al met at was het een zeer boeiende lezing, over een onderwerp waar we in de 
toekomst nog vaak mee te maken zullen krijgen. 
Iets verder in deze 1340 treft u nog de uitgebreider samenvatting aan van de 
flyer welke de heer Philippo maakte over de inhoud van zijn lezing. [CB-vdE] 

Project SCHILDERS AAN DE MAAS: 
het inventariseren en samenstellen van de stamreeksen van Rotterdamse 
schilders, geboren voor 1900 en/of langdurig gewerkt hebbend in Rotterdam. 

Het afdelingsbestuur is verheugd te kunnen melden dat het project 'Schilders 
aan de Maas' weer nieuw leven wordt ingeblazen c.q. een doorstart krijgt. Het 
streven is om een publicatie te maken in de vorm van een mooie boekuitgave 
(wel of niet met cd) welke weer inspiratie zou kunnen geven tot andere onder
zoeken/publicaties. We hopen hiermede zowel hen die geïnteresseerd zijn in 
genealogie als kunst- en cultuurhistorie te triggeren. Zijn er kunstschilders in de 
eigen biografie of zijn er dwarsverbanden mogelijk tussen families? 
Afijn: elke rechtgeaarde genealoog laat zijn/haar verbeeldingskracht al de vrije 
loop. 
Momenteel gaan we uit van ongeveer 770 kunstschilders waarvan een aantal al 
is uitgezocht door Roelof Vennik die de initiatiefnemer was van het project. 
De doelgroep is door hem geïnventariseerd door zijn naarstig speurwerk in 
archieven en naslagwerken; stamreeksen met een korte biografie werden 
samengesteld en gerubriceerd voor de uiteindelijke publicatie. 
In zulke onderzoeken gaat veel werk zitten, wat wij genealogen allemaal zullen 
kunnen onderschrijven en het is fijn dat onze leden zich daarvoor zo willen in
zetten. Er is nog veel werk te verzetten en gelukkigerwijs is een frisse (gedeel
telijk nieuwe) groep afdelingsleden opgestaan, die tijdens een bijeenkomst op 
24 mei jl. een aftrap heeft gegeven aan het vervolg van de immense klus. 
Er is een plan van aanpak opgesteld door de projectgroepleden: Leny Esquer, 
Janneke van Andel, Johan Okkema, Jan Kees Wepster, RoelofVennik en 
Helmer Zandbergen. 
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Mochten er NGV leden zijn die in hun familie kunstschilders in hun stam
boomonderzoek zijn tegengekomen uit de betreffende periode/plaats, dan 
ontvangen wij graag de stamreeks en/of mogelijke aanvullende gegevens. 
Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het project - binnenkort komt 
er een volledige lijst die ook kunstschilders bevat die niet in Rotterdam geboren 
zijn maar wel aldaar werkzaam zijn geweest. 
Wanneer u ook zin gekregen hebt om zich met enige regelmaat enkele uurtjes 
voor dit project in te zetten, dan vernemen wij dit graag. Eén berichtje aan het 
afdelingssecretariaat en u wordt op de hoogte gehouden. [JvA] 

Introductie Y-chromosoom DNA onderzoek als genealogisch 
hulpmiddel - door Robert Philippo. 
Als je googled met de zoekterm "DNA en genealogie" resulteert dat in bijna 2 
miljoen treffers. Hieruit blijkt in ieder geval hoe populair de toepassing van 
DNA-onderzoek in de genealogie is geworden. Hieronder treft u een globaal 
inzicht aan van het gebruik van het Y-chromosoom en de toepassing ten 
behoeve van genealogisch onderzoek. 

Y-chromosoom DNA kenmerken 
Het Y-chromosoom is het mannelijk geslachtschromosoom, één van de kleinste 
menselijke chromosomen bestaande uit circa 50 miljoen genetische bouw
stenen, ook wel basenparen {bp) genoemd. Als je het Y-chromosoom van twee 
willekeurige mannen met elkaar vergelijkt kun je twee soorten genetische 
verschillen waarnemen. De zogenaamde single nucleotide polymorphisms 
(SNP 's) ontstaan spontaan gemiddeld 1 keer per 100 miljoen generaties. 
Veranderingen in de lengte van short tandem repeats (STR 's) ontstaan veel 
meer frequent, 1 keer per 500 generaties. SNP 's worden dus gebruikt voor het 
reconstrueren van processen in het verre verleden. De STR 's worden gebruikt 
voor het meer recente verleden (de laatste paar duizend jaar). Bij mensen wordt 
het Y-chromosoom zonder noemenswaardige verandering ( dus met uitzonde
ring van bovengenoemde spontane veranderingen) van vader op zoon door
gegeven. Hierdoor zullen alle mannen die in een directe mannelijke lijn aan 
elkaar verwant zijn, een vrijwel identiek Y-chromosoom hebben. Dat betekent 
dat in onze stambomen die vaak maar tot 1550-1600 teruggaan spontane 
mutaties in de SNP niet zullen voorkomen en in de STR's zelden voorkomen, 
dus is er bij een andere SNP of STR's vaak sprake van een andere (voor)vader. 
Ook voor stamboomreconstructies in de directe mannelijke lijn zijn Y-STR 's 
(soms icm Y-SNP's) een zeer dankbaar hulpmiddel. 
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Y-chromosoom stamboomonderzoek 
Het principe van Y-chromosoom stamboomonderzoek is simpel. Omdat 
mannen die in de directe mannelijke lijn aan elkaar verwant zijn per definitie 
hetzelfde Y-chromosoom moeten hebben, en (althans in Nederland) ook de 
achternaam langs mannelijke lijn wordt doorgegeven, zul je in het algemeen 
een goede overeenkomst tussen een op achternaam gereconstrueerde stamboom 
en de daarmee overeenkomende Y-chromosoom lijn zien. Het meest voorko
mende soort onderzoek is de vraag of, gegeven de stamboomstructuur zoals 
gebleken na genealogisch onderzoek, het Y-chromosoom-onderzoek de ver
onderstelde correctheid van deze papieren reconstructie kan ondersteunen. 
Voor een dergelijk onderzoek wordt de afname van wangslijmvlies aange
boden. Dit wordt naar een laboratorium voor DNA onderzoek verzonden die 
hiermee een groot aantal Y-STR 's bepalen. 

De algemene filosofie die ik hanteer is dat voor een betrouwbare toepassing 
van Y-chromosoom onderzoek ten behoeve van genealogisch onderzoek 
allereerst een duidelijk te testen hypothese aanwezig moet zijn, met andere 
woorden: er moet een degelijke stamboom zijn, of bijvoorbeeld een keuze uit 
twee mogelijke stambomen. Alleen dan kun je met Y-onderzoek proberen aan 
te tonen welke afstammingslijn de meest waarschijnlijke is. Het meest prak
tische is om een zogenaamde driestakenproef te doen, dat wil zeggen dat 
minimaal een drietal mannelijke nakomelingen die binnen de stamboom op 
verschillende niveaus bij elkaar komen aan een dergelijk onderzoek meedoen 
waardoor je vaak voldoende vergelijkingsmateriaal hebt om de verwa·nt
schapslijn te beoordelen. 

Ethische aspecten 
• Er zijn zeer veel achtemaamprojecten waarbij je, als je de mindere mate van 

bescherming van persoonsgegevens voor lief neemt, een eigen profiel kan laten 
aanmaken en in contact gebracht worden met mannen met identieke profielen. 
Op deze manier kun je dus, zoals recent is gebleken, plotseling een nieuwe 
zoon op je stoep aantreffen, met mogelijk nare gevolgen. Bij iedere vorm van 
genetisch familieonderzoek loop je het risico dat er niet kloppende relaties 
gevonden worden. Iedereen die aan zo'n onderzoek meewerkt moet dit weten 
en voor aanvang van het onderzoek de kans krijgen om gewoon 'nee' te zeggen. 
Dit principe van informed consent is voor iedere vrijwillige vorm van genetisch 
onderzoek van toepassing. Voorts is het goed te weten dat de coördinator een 
geheimhoudingsverplichting tekent, privacy bescherming moet hoog in het 
vaandel staan. Bij ons zal altijd een overeenkomst hierover gesloten worden. 
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[Tijdens zijn voordracht gaat de heer Philippo daarna verder met een groot 
aantal practische voorbeelden en kruislingse checks om te komen tot een zo 
juist mogelijke praktische invulling naar zijn eigen stamboom. Die uitleg voert 
ons hier te ver, maar is natuurlijk altijd op te vragen bij de spreker (zie mail
adres onderaan) of bij redactiel340@ouwendijk.nl]. 

Samenvattend 
Familiereconstructie door middel van Y-chromosoom-onderzoek kan, mifs er 
redelijk betrouwbare stambomen zijn, een nuttig hulpmiddel zijn ter onder
steuning van de genealogische archiefgegevens en opsporen van onduidelijk
heden en onjuistheden. Zorg áltijd voor meerdere deelnemers ( driestakenproet) 
uit verschillende niveaus van de stamreeks. Zonder betrouwbare archiefdata is 

n Y-chromosoom-onderzoek in de meeste gevallen zinloos en zonde van het 
geld. Ook Y-chromosoom onderzoek kan binnen families soms onverwachte en 
onplezierige resultaten opleveren. Dit is iets wat men vaak vergeet. Ik adviseer 
u kritisch te blijven ten opzichte van wat je leest. Veel op het internet is onzin, 
onbetrouwbaar of misleidend. Laat je niet in met instanties die geen strikte 
anonimiteit waarborgen. De verassing kan anders soms groot zijn. 

Meer informatie: Robert Philippo, (genetisch) genealoog, Apollostraat 1, 3371 
XB, Hardinxveld-Giessendam; Tel.: 06-51607713, robert.phi1ippo@robus.nl 

GENEALOGISCHE DAGEN 
In het kader van de 'maand van de geschiedenis' met het thema 'Ik en wij' en 
het feit dat de burgerlijke stand 200 jaar geleden in ingevoerd, wordt zondag 2 
oktober a.s. een genealogische dag georganiseerd in Het Markiezenhof in 
Bergen op Zoom. Deze is voor iedereen van 11.00 - 17 .00 uur gratis te 
bezoeken .. Daarnaast zijn er de hele dag tal van andere activiteiten in Het 
Markiezenhof rondom 'het huwelijk'. Ook de toegang tot het museum is gratis. 

oor de genealogische dag zijn inmiddels uitgenodigd de 3 aangrenzende 
OV-afdelingen (Rotterdam, Zeeland en West Noord-Brabant), alsmede onze 

'zuiderburen' van de VVF België en Genealogie West Brabant om zich te 
presenteren. 

Ook is er een Genealogische Dag over Sliedrecht, Alblasserwaard en omge
ving, georganiseerd door _de Genealogische Vereniging 'De Stamboom' uit 
Sliedrecht, op zaterdag 15 oktober a.s. Deze Genealogische Contactdag vindt 
plaats in gebouw De Reling in Sliedrecht, van 10:00 - 16:00 uur. Meer infor
matie vindt u op www.destamboomsliedrecht.nl 
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BOEKEN 
Nieuw: 'Canon van Zuid-Holland' in 50 vensters. 
Op dinsdag 5 juli 2011 is uitgekomen de 'Canon van Zuid-Holland: de 
geschiedenis van Zuid-Holland in 50 verhalen'. Uitgeverij HOC-media brengt 
deze Canon uit, die sedert juli in de boekwinkels ligt voor €16,95. 
De digitale Canon werd reeds in 2009 op www.geschiedenisvanzuidholland.nl 
gepubliceerd en werd vervolgens in www.regiocanons.nl opgenomen. 
Juist bij het maken van een genealogie zit u wellicht wel eens verlegen om 
meer inzicht in een bepaald tijdvak, en dan is het fijn om wat naslag te kunnen 
plegen. Van Spinoza tot Kinderdijk, van de moord op de gebroeders De Witt 
tot de watersnoodramp - de meest belangrijke gebeurtenissen hier dus bijeen. 
En het aardige is dat u bij de hoofdstukjes nog 'tips voor onderweg' krijgt. 
Wanneer u regelmatig op 'stadsbezoek' gaat, zullen die zeker van pas komen. 

Nieuwe uitgave voor Genealogen: 'Ontdek jouw verborgen verleden' 
Dit voorjaar verscheen bij uitgeverij A.W.Bruna een geheel herziene en bij
gewerkte uitgave van het boek 'Je Stamboom op de computer', nu onder de titel 
'De stamboom van je familie op de computer'. 
Het bevat tevens een volledige versie van het computerprogramma 'Aldfaer' -
zonder beperkingen. Het boekje is een basishandleiding voor stamboom
onderzoek in Nederland en Vlaanderen en wijst de weg in de vele informatie
bronnen op dit gebied. Het vertelt bovendien hoe je de gevonden gegevens kunt 
verwerken en presenteren, met behulp van dit op cd-rom bijgevoegde compu
terprogramma. 
Wie waren mijn voorouders - wat deden ze voor de kost en hoe leefden zij? Het 
is een leuke bezigheid om op die vragen antwoorden te vinden in je eigen 
familiegeschiedenis. Familiegeheimen komen naar boven - vage namen uit het 
verleden blijken interessante mensen en kennis van je familiestamboom geeft 
een gevoel van verbondenheid met verloren familieleden. 
De beide auteurs: Ronald Balhan en Rob van Drie, zijn beide door de wol 
geverfd: Ronald als e-leaming-ontwikkelaar, en Rob die werkzaam is als hoofd 
publieksdiensten bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. Hij 
werkt ook mee aan het TV -programma 'Verre Verwanten'. 
Het programma op de cd-rom is geschikt voor Windows XP of hoger. 
Het boekje heeft ISBN-nummer 978 90 229 9962 2, verscheen bij uitgeverij 
A.W.Bruna Uitgevers bv, telt 232 pagina's die stap voor stap het programma 
uitleggen aan de hand van vele voorbeelden 'op het scherm', heeft een formaat 
van 17 x 24 cm en is in de boekhandel verkrijgbaar voor€ 22,50. 
Wellicht kent u - als NGV-lid- inmiddels alle 'kneepjes van het vak', maar 
hebt u behoefte aan een goed leesbare handleiding, of wilt u misschien eens een 
ander computerprogramma bestuderen, of wilt u 'starters' goed en gedegen op 
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weg helpen in de hobby genealogie? Dan komt dit boekje ongetwijfeld goed 
van pas - zeker bij de eerste schreden op het pad van deze fascinerende hobby, 
en anders om nóg meer uit uw familie-onderzoek te halen! [ao] 

WEBSITES - neem eens een kijkje! 
De Koninklijke Bibliotheek stuurt met regelmaat Nieuwsbrieven rond, met vele 
wetenswaardigheden en leuke artikelen. Wanneer u zich er (gratis) op wilt 
abonneren, vul dan een fonnuliertje in op 'http://fonnulieren.kb.nl/aanmelcÏen'. 

Een ander hulpmiddel voor genealogen is ongetwijfeld de website 
http://plaatsengids.blogspot.com/ U vindt daar de Nieuwsbrief Plaatsengids.nl, 
waarin u enkele tientallen nieuwtjes aantreft over actuele ontwikkelingen op 

t gebied van topografie, cultuurhistorie, ruimtelijke ordening, natuur en 
milieu, en toerisme en recreatie in Nederland. Plus een aantal nieuwe home
pages van kleine plaatsjes uit de categorie 'nooit van gehoord'. Voor elk wat 
wils dus. 

Ons bestuurslid Conny Biesheuvel stuurde me het volgende bericht door: 
De website http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Rotterdams is leuk om je 
Rotterdams eens op te halen ......... of om te kijken hoe Rotterdams je eigenlijk 
bent. Ik kwam een heleboel bekende uitdrukkingen en woorden tegen. 
Veel plezier! 
( en wilt u anderen ook op de hoogte brengen van een website waarvan u bij het 
maken van uw stamboom veel plezier hebt: laat het me weten! [ao] 

TWITTEREN - we ontkomen er niet aan .... 
Sinds kort doet ook onze afdeling Rotterdam e.o. mee met het 'sociale net
werken'. 
Eén van de vele, maar vooral bekendere netwerken daarbij is het z.g. Twitteren. 

i!or bekenden (en wie dat worden wil) is 'ons' adres daarbij: 
~://twitter.com/NGV RTM 

Er is een 'bescheiden' start gemaakt, maar via deze site komt u met een beetje 
'durf al snel terecht op het 'echte werk': type eens 'genealogie' in als zoek
woord, of de naam van uw eigen woonplaats: een waar 'tapijt' ontrolt zich dan. 
Onze landelijke 'opper-twitteraar' Peter Miebies, helpt u onderstaand een beetje 
op pad: 

Twitteren is een snelle manier van berichtjes (tweets) verspreiden maar even
zeer ervan kennisnemen. Verspreiden doe je onder je 'followers', je volgers. 
Kennis nemen doe je van degenen die jij volgt, 'following'. 
Een bericht dat jij maakt wordt gezien door jouw followers. 
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Een bericht dat jij binnen krijgt, krijgje vanuit de groep die jij volgt, following. 
Dit bericht wordt (nog) niet gezien door jóuw followers. Als je dat wilt, klik 
dan op retweet in dat bericht. 
Je kunt ook een bericht aan iemand richten door het bv. Als volgt te adresseren: 
@CBGenealogie en dan de tekst. Jouw followers kunnen dit bericht ook zien. 
Wanneer je een berichtje maakt over een bepaald onderwerp, dan kan je daar 
een 'hashtag' (#) aan toevoegen. Wij gebruiken veel #Genealogie. Commentaar 
op de tv-uitzendingen van Verborgen Verleden werden voorzien van #verver; 
de revolutie in Egypte stond bekend als #jan25. 
Dat stelt anderen, ook personen die niet tot jouw followers behoren (!), in staat 
om te zoeken naar (jouw) berichten die over dat onde1werp gaan. 
Let op met hetgeen je schrijft! In principe kan iedereen jouw berichten lezen. 
Wij houden zelf als stelregel aan dat je nooit iets moet schrijven wat je ook ni 
over je zelf zou willen lezen ... 
Alleen eigen berichten zijn te verwijderen! [Peter Miebies, lb] 

DE ROTTERDAMSE COMPONISTENFAMILIE DE LANGE 
( vervolg van het artikel in de vorige '1340 ', pagina 480), door Roelof Vennik 
Vlb. LANGE, Daniel de, Geboren Rotterdam 11.07.1841 en overleden Point 

Loma.(USA) 31.01.1918. 
Componist, dirigent en theosoof. Trouwt Rotterdam 05.08.1869 Alida 
Maria Wilhemina van Oordt, geboren Rotterdam 28.10.1838 en over
leden Amsterdam 28.04.1910 dochter van Adriaan Hendrik van Oordt, 
cargadoor en fabrikant en van Adriana Maria van Toulon. 
Trouwt 2e Amsterdam 06.1.1911 Anna Maria Gouda, dochter van 
Pieter Gouda en Jacoba Johanna Elisabeth Kruimel. 
Bezocht vanaf 1851 de toonkunstmuziekchool te Rotterdam. Leerling 
van Servais, Damcke en Lemmens in Brussel. 
Al op 17 jarige leeftijd maakte hij samen met zijn broer concertreizen 
naar Oostenrijk- Hongarije. Gaf evenals zijn broer op jonge leeftijd l 
aan het Conservatorium in Lemberg. 
In 1864 trok hij naar Parijs, maar keerde in 1870 terug naar Nederland 
door toedoen van de Frans-Duitse oorlog. Gaf les aan de Muziekschool 
in Amsterdam en stichtte een muziekschool te Zaandam in 1873. 
Hij betekende in die tijd veel voor de muziekwereld. Hij was dirigent 
van het Amsterdams Mannenkoor, richtte in 1875 de Leidse afdeling 
van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst op en was van 
1877 tot 1908 secretaris van de Maatschappij tot Bevordering der 
Toonkunst. 
In 1878 was Daniel mede-oprichter en later voorzitter van de 
Nederlandse Koorvereniging. 
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Van 1881 tot 1913 eveneens bestuurslid van de Vereniging voor 
Nederlandse Muziekgeschiedenis. 
In 1884 richtte hij met anderen het Amsterdams Conservatorium op. 
Na het overlijden van zijn eerste vrouw en het huwelijk met zijn 
tweede vrouw raakte hij geïnteresseerd in de Theosophie. Dit 
resulteerde in zijn vertrek naar het Hoofdkwarter in Amerika in 1914. 
In de jaren daarna schreef hij "Thoughts on Music" waarin hij zijn 
nieuwe inzichten uiteenzette. 

Kinderen: w.o. 
Aafje geboren Amsterdam 10.08.1872, trouwt in Amsterdam op 
26.04.1894 ( echtscheiding Amsterdam 18.04.1920) met Anthonie 
Hildebrand Tierie, muziekleraar en koordirigent, geb. Wageningen 
1870 zoon van Jan Frederik Tierie, muziekleraar en Jenny Louise 
Planten ga. 

Vlc LANGE, Samuel de, Geboren te Rotterdam 21.11.1850 - overleden 
Mullhausen Dld. 15.06.1915. trouwt Leentje van der Heul 

kinderen: Jenneke geboren Rotterdam 22.03.1873 

Diena 
Elizabeth 

Hermanus 
Jacoba 

overl. Rotterdam 07.01.1905 ( ongehuwd) 

geboren Rotterdam 21.10.1874 
overleden Rotterdam 11.06.1875 
geboren Rotterdam 04.05.1876 
geboren Rotterdam 22.09.1877 
overleden Rotterdam 23.07.1878 

Dina Elizabeth geboren Rotterdam 10.02.1879 

Hermanus 

Abraham 

Samuel 

overleden Rotterdam 28.05.1880 
geboren Rotterdam 25.02.1880 
Trouwt 04.09.1924 Rotterdam, Anna van den Bosch, 
geboren Beetsterswaag 28.11.1874. 
Hertr. Klara Augusta Antonia Nizch Leopoldine. 
geboren Delfshaven 19.11.1881 
trouwt Lena Knegt. 
geboren Rotterdam 12.05.1885 Over 1. Verenigde 
Staten. Trouwt Anna Maria Träger. 

Dina Elizabeth geboren Rotterdam 04.11.1886 
Geertruida geboren Rotterdam 23.05.1888 

Simon 
Overleden Rotterdam 13.05.1889 
geboren Rotterdam 23.06.1889 
Overleden Rotterdam 07.12.1889 

Elisabeth Maria geboren Rotterdam 10.04.1892 
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DE ROL VAN SCHOUT EN SCHEPENEN TIJDENS DE 
MIDDELEEUWEN EN DE REPUBLIEK ... door Roelof Vennik 
Op het terrein van de rechtspraak, de locale regering en tal van andere zaken 
zag het er in de Nederlanden voor de komst van het Koninkrijk Nederland 
geheel anders uit dan heden ten dage het geval is. Van de gebruikelijke 
scheiding der drie machten: de rechtelijke, de wetgevende en de uitvoerende 
macht, was nog geen sprake noch kan men spreken van een systeem dat overal 
in de Nederlanden gelijk was. 
Na de val van Romeinse Rijk werden onze streken in belangrijke mate bevolkt 
door Germaanse stammen. De Germanen kenden een tribale organisatie van 
hun samenleving. 
De beslissingen die door het dorpshoofd en een raad van dorpelingen werden 
genomen waren zowel wetgevend, uityoerend als rechterlijk. 
Na enkele eeuwen evolueerde dit systeem in het feodale systeem waarbij de 
edelen alle macht uitoefenden. Deze edelen droegen de rechtspraak veelal over 
aan vertrouwelingen. De schepenen zijn de helpers van de graaf en zijn 
bijzitters van de grafelijke rechtbank. 
Steden waren echter niet aan de heren onderworpen. Ook op het platteland zien 
we dat schout en schepenen een onafhankelijk college vormen naarmate de 
macht van de adel minder werd. 
Deze maatschappelijke structuur was in al haar diversiteit algemeen aanvaard 
totdat de Franse filosoofMontesquieu in 1748 zijn ideeën publiceerde in Over 
de Geest der wetten. De scheiding van de drie machten, ook wel Trias Politica 
genoemd, werd door hem overigens nooit gebruikt. • 
Ook stelde Montesquieu de (in de 1 ge eeuw nog heel gebruikelijke) lijfstraffen 
ter discussie, evenals het onder dwang van de pijnbank afdwingen van 
bekentenissen. Het duurde echter nog ruim vijftig jaar tot zijn ideeën onder 
brede kring weerklank vonden. 
Binnen de feodale samenleving bezat de vorst het rechtsgebied en was hij de 
hoogste instantie voor de rechtspraak. Het recht werd in zijn naam geëist door~•"' 
de baljuw op het platteland en door de schout in de dorpen en de steden. 
Rechtspraak en regering zijn gedurende de Middeleeuwen geen strikt geschei
den zaken. De schout die voorzitter is van het college van schout en schepenen 
is niet alleen de rechter, maar ook commissaris van politie en officier van 
justitie" 
Oorspronkelijk vormde de schout samen met de schepenen de enige regering 
van de stad. Doorgaans werd de schout benoemd door de landsheer gedurende 
de periode van enige jaren. In de duur van de ambtstermijn bestaat weinig 
uniformiteit, noch in het aantal van de schepenen die werden benoemd. 

(zie vervolg in volgende '1340'). 
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1140 is het jaar waarin op 7 juni aan Rotterdam stadsrechten werden verleend door graaf 
V-'illem IV, en uitgave van de Afdeling Rotterdam en Omstreken van de Nederiandse 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 2011 € 10,- 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 

tel. (010) 470 4312 / 06 4649 4527, e-mail: voorzitter@rotterdameo.ngv.nl 

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

tel. (010) 435 3322 (m/v 10-17.30), b.g.g. (010) 434 2474 of 06 55 532 655 
fax: (010) 435 3205, e-mail: secretaris@rotterdameo.ngv.nl 

1.-. 

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

tel. (010) 479 0668, e-mail: rkvennik@gmail.com 

C. Biesheuvel - van den Eijnden (Conny), Dorpsstraat 63, 3274 BC Heinenoord 
tel. (0186) 60 12 15, e-mail: c_biesheuvel@hotmail.com 

De taken zijn als volgt verdeeld: 

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

gastvrouw bestuursvergaderingen: 
Corrie Richel - Hatersel Koning, Coppelstockstraat 2, 3132 XN Vlaardingen 

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

~. 'R-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. 
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