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CONNY 'S COLUJyJN 5 - IS U OOK OPGEVALLEN, DAT ..... ? 
Genealogisch onderzoek soms voelt als het zoeken naar een speld in een 
hooiberg? Alsof u een grote kluwen wol voor u hebt liggen, die zó in elkaar 
gedraaid zit, dat er van structuur niets overblijft? 
Dan moet ik u eerst wat bekennen: een speld vinden in een hooiberg - daar 
durf ik me nog aan te wagen ... maar persoonlijk heb ik niets met een kluwen 
wol, breien en breiwerkjes .... Sorry! 
ZO voel ik me momenteel als ik mijn voorouders probeer te traceren. 
De laatste draad van de bol heb ik in mijn handen, daar ben "ik" ergens aan het 
eind te vinden. (en de familieleden, waarvan ik de meeste ken ofherken). 
De generaties ervoor heb ik ook al ontdekt tijdens het uitrollen van de bol. .. 
Ik kreeg weer hoop en moed om de kluwen te ontrafelen. In de periode, die ik 
zelf de 'Ossendrechtse tijd' noem, heb ik menig draadje eruit kunnen pulken. 
Meestal met hulp van mensen die al langer ontrafelen en breien. 
Ik dacht dat ik de grootste knoop uit elkaar gepeuterd had, want al die familie
leden uit Ossendrecht trouwden met broers en zussen van fam. A, B, of C en na 
enig geploeter, heb ik ze aan het juiste draadje kunnen rijgen. 

Gelukkig wist ik toen nog niet, dat het ergste nog moest komen ... 
Nog steeds op zoek naar Van den Eijnden's uit Oost Brabant, .• ontdekte ik dat 
die dorpen en steden vól zitten met gelijkgenaamde families, die niet tot mijn 
breiwerk horen. Het lijkt wel of er geen Eijnde aan komt! 
Zijn we verstrengeld of niet? Van sommigen weet ik ondertussen, dat ik die 
draden kan afknippen ... Nee, niet weggooien, want stél dat ik ergens nog een 
gaatje moet vullen en mijn wol op is!... 
Ik brei dus ook dit jaar weer vlijtig verder, want voor mijn familie Van den 
Eijnden wordt dit pas Het Begin... [C.B.-v.d.E.] 

UITNODIGING voor de Ledenvergadering op zaterdagmiddag 13 
april 2013, te houden in het Streekarchief IJsselmonde aan de 
Socratesstraat 359b, 3076 BX Rotterdam-Lombardijen (tel. 010 - 482 
5758) gevolgd door een lezing over genealogie en archiefbezoek door 
Mevr. Sietske Visscher, bestuurslid van de NGV afd. Rijnland en 
werkzaam voor het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. 
Onderwerp: 'Tijdens genealogisch onderzoek moet men ook archieven 
bezoeken'. 
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Voorafgaand aan de lezing zullen we onze jaarlijkse (korte) 'huishoudelijke' 
afdelingsvergadering houden, waarbij behalve de agendapunten van de 
Landelijke Vergadering (20 april) ook de volgende agenda aan bod komt. 
1. Opening, om 14:00 uur. 
2. Mededelingen en vaststelling van de Agenda, en verslag van de vorige 
Jaarvergadering (gehouden op zaterdag 14 april 2012 - het verslag vindt u in de 
1340-zomeruitgave Gaargang 25 no. 2, pag. 532 - 534. 
3. Verslag van de secretaris over 2012 (zie verder in deze 1340). 
4. Financieel verslag penningmeester over 2012 (zie verder). 
5. Verslag van de kascommissie, en décharge van het bestuur. 
6. Begroting 2013 (zie verder). 
'J. Benoeming van een nieuwe kascommissie. 
8. Bestuursverkiezing: aftredend op eigen verzoek is voorzitter Helmer Zand
bergen, vanwege drukke werkzaamheden met eigen bedrijf in de zorgsector. 
Reglementair zijn aftredend Jan Kees Wepster (penningmeester) en Conny 
Biesheuvel (bestuurslid Activiteiten). Beiden zijn herkiesbaar. 
RoelofVennik, bestuurslid en tevens (aftredend) voorzitter van het Landelijk 
Bestuur, heeft zich verkiesbaar gesteld voor de functie van voorzitter van onze 
afdeling. 
Eventuele tegenkandidaten kunnen tot één week voorafgaand aan de vergade-
ring worden aangemeld bij de secretaris van onze afdeling (adres aèhterin). 
9. Voorstel tot hetjaarlijks (her)benoemen van de afdelingsafgevaardigden naar 
de Landelijke Vergadering van de NGV. Vanwege het neerleggen van zijn 
bestuursfunctie, is Helmer Zandbergen aftredend. Roelof Vennik stelt zich 
beschikbaar voor deze taak. Conny Biesheuvel blijft beschikbaar als plaatsver
vangend afgevaardigde. 
10. Landelijke ontwikkelingen binnen de NGV - zie voor de juiste informatie 
de laatste uitgave van Gens Nostra (de LV is op 27 april in Utrecht). 
Wilt u echter vooraf kennisnemen van de bestuurlijke vergaderstukken, dan 
unt u die per e-mail opvragen bij sekretaris op ngv@ouwendijk.nl 

11. Kandidaatstelling Landelijk Voorzitter NGV: stemming (na toelichting). 
12. Afdelingsproject 'Schilders aan de Maas' - de stand van zaken. 
13. Rondvraag en sluiting. 
Graag zullen wij u tijdens deze bijeenkomst ontmoeten. [het bestuur] 

JAARVERSLAG 2012 NGV-AFDELING ROTTERDAM e.o. 
-Het bestuur van de afdeling Rotterdam e.o. kwam in het verslagjaar drie maal 
bijeen: 21 februari in combinatie met het afscheid van Corrie Richèl (vele jaren 
onze gastvrouw bij vergaderingen), 23 mei over het afdelingsprogramma en 13 
december informeel bij het inpakken van de laatste 1340 van vorigjaar. 
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-In de samenstelling van het bestuur veranderde er in 2012 niets: voorzitter 
Helmer Zandbergen. secretaris Arie Ouwendijk, penningmeesterJan Kees 
Wepster, activiteiten-coördinator Conny Biesheuvel en algemeen lid Roelof 
Vennik hebben zover nodig en mogelijk hun krachten gegeven aan de organisa
torische zaken van onze afdeling. 
-In 2012 werd bestuursoverleg voornamelijk gedaan via het medium 'e-mail', 
zodat adequaat kon worden ingespeeld op opkomende zaken. Door aanhoudend 
drukke werkzaamheden van zowel Helmer, Arie als Roelof, kwam het nog niet 
tot het inslaan van 'vernieuwende' wegen binnen de afdeling. Daarentegen zijn 
géén taken blijven liggen. Bestuursoverleggen vonden plaats in een goede 
sfeer, waarbij steeds 'zaken gedaan' werden. 
-Het afdelingsblad 1340 kwam in 2012 viermaal uit: met een voorjaars-, 
zomer-, najaars- en december-uitgave - de laatste als jaarwens en herinnering 
aan de januari-bijeenkomst. 
Grote verandering hierbij is, dat het blad voortaan is gestoken in een echt 
(groen) omslagpapier, waardoor het wat meer body, maar ook meer herken
baarheid kreeg. Op de voorzijde is het streven om er een typische 'groot
Rotterdammer' te belichten, met een korte beschrijving in het blad. 
Een groot deel van ons ledenbestand lijkt nog steeds 'gehecht' aan het toezen
den van 1340 in 'papieren' vorm, hoewel het bestuur de mogelijkheid van 
digitale toezending met enige regelmaat propageerde. 
De uitgaven van 1340 werden telkens gekoppeld aan de verschillende leden
bijeenkomsten: de nieuwe bijeenkomst werd uitgebreid aangekondigd, en het 
verslag van de zojuist gepasseerde bijeenkomst werd opgenomen in het blad 
voor eventuele naslag. Het streven binnen bestuur en redactie is overigens wél, 
om in 1340 de 'leesbare' artikelen te blijven plaatsen, terwijl beschikbaar 
komende kopij met genealogische opsommingen voornamelijk op het Web 
geplaatst wordt. Daarmee wordt de 'houdbaarheid' vergroot, en bereikt 
bovendien een groter(= landelijk) publiek. 
-De 'nieuwjaarsbijeenkomst' werd gehouden op zaterdag 28 januari, waar 
gastspreker Aad Verouden met verve sprak over het onderwerp 'Vader 
onbekend?!'. 31 leden woonden de bijeenkomst bij - voor het laatst in onze 
reguliere locatie "De Rustburcht" aan de Strevelsweg (nabij Zuidplein). 
-De Ledenvergadering werd gehouden op zaterdag 14 april, op 'ons' nieuwe 
adres bij onze gastheer Streekarchief IJsselmonde, aan de Socratesstraat in 
Rotterdam-Lombardijen. Een nieuwe locatie werd urgent door het invoeren van 
Betaald Parkeren op onze vorige plek, terwijl we er op het punt van de bereik
baarheid (met een vlakbij liggend Station Lombardijen) ook op vooruit gingen. 
Op die bijeenkomst waren 26 leden aanwezig, die na het huishoudelijk gedeelte 
(waarbij nauwelijks 'schokkende' zaken naar voren kwamen) aandachtig 
luisterden naar de zoektocht van ons bestuurslid Conny naar de herkomst van 

1340 NGV afdeling Rotterdam e.o. 562 Jaargang 27, no. l - voorjaar 2013 



het historische toegangshek van haar familieboerderij Midden-Leeuwenstein in 
Heinenoord. De resterende tijd werd besteed met kennismaken en eigen 
speurwerk in de nieuwe locatie, waar veel historisch materiaal over het gebied 
van Rotterdam-Zuid tot Spijkenisse tot Dordrecht te vinden valt. 
-Ten aanzien van het afdelings-project 'Schilders aan de Maas' is de realiteit 
van de mogelijkheden rondom dit project onder ogen gezien. Het streven was 
om een boekwerk - wellicht in enkele delen - rondom de genealogie ván alle in 
Rotterdam actief geweest zijnde schilders te realiseren. Door gebrek aan 
menskracht is dat streven bijgesteld en zullen alle reeds uitgewerkte zaken op 
de afdelings-website worden opgenomen, met de mogelijkheid om die 
informatie stukje bij beetje uit te breiden. Doel is uiteindelijk dat daar dan een 
vrijwel complete naslagmogelijkheid ontstaat, waaruit liefhebbers van zowel 
genealogie als van Rotterdamse schilderkunst informatie kunnen putten. 
-In het najaar werd geprobeerd om een gezamenlijk bezoek van afdelingsleden 
naar de genealogische manifestatie 'Famillement' in Maastricht te organiseren. 
Daarvoor is gepoogd om een touringcar gevuld met genealogische en histo
rische liefhebbers uit ons gewest te charteren, maar aangezien het aantal 
deelnemers bleef'steken' op zo'n 10 personen, moest van gezamenlijk reizen 
helaas worden afgezien. 
-De najaarsbijeenkomst werd gehouden op 10 november. Na een kleine 
voorbespreking van de komende Landelijke Vergadering bracht Leonard van 
Kessel een presentatie over 'Genealogische antwoorden zoeken via Internet' 
voor de 42 aanwezigen, wat hen weer het spoor naar een aantal nieuwe 
zoekmogelijkheden opende. 
-Er waren dit jaar enkele bestuurlijke contacten met andere afdelingen en 
historische verenigingen. Daarnaast is er een 'innige' samenwerking met de 
mensen van het Streekmuseum IJsselmonde, dat ons alle vrijheid en mogelijk
heden biedt om onze activiteiten binnen haar gebouw te kunnen uitvoeren. 
Voor zover mogelijk hebben leden van ons bestuur ook de landelijke activi
teiten binnen de NGV bezocht, zoals penningmeester-overleg en PR-bijeen
komst, alsmede -uiteraard- de Landelijke Vergaderingen van de NGV, in voor
en naJaar. 
-Tot zover het verslag van het 'bestuurlijke reilen en zeilen' van onze afdeling 
in het afgelopenjaar 2012. [ao] 

FINANCIEEL VERSLAG 2012, en BEGROTING 2013 / 2014. 

Verschillen 2011 en 2012: Zaal huur - wijziging van vergaderlocatie 

Afd. tijdschrift- van 3 naar 4 edities 

De begroting 2013 is gebaseerd op 4 edities van ons afdelingsblad 1340 en 
3 afdelingsbijeenkomsten. 
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Financieel jaarverslag 2012 van de NGV afd. Rotterdam eo 

werkelijk begroting werkelijk begroting 

2011 2012 2012 2013 

Ontvangsten: 

van NGV 3900,00 4970,00 3800,00 4900,00 

Voorziening ASD* 5,00 12,00 

Rentebaten RMR 12,04 21,01 

Totaal inkomsten 3917,04 4970,00 3833,01 4900,00 ~------------------------------------Uitgaven: 
1. Zaalhuur 613,55 700,00 290,50 240,00 

2. Sprekers a. vergoeding 150,00 150,00 100,00 150,00 

b. reiskosten 56,30 70,00 16,80 60,00 

3. Afdelingstijdschrift a. drukkosten 1570,92 2160,00 1742,64 2450,00 

b. verzendkosten 396,76 840,00 644,30 880,00 

b. nog te betalen 205,35 211,78 

c. overige kosten 508,80 640,00 445,20 700,00 

d. ontv. vergoeding -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 

4. Bestuurskosten a. reiskosten 106,20 100,00 0,00 100,00 

b. overige kosten 63,91 100,00 78,93 100,00 

5. Promotie-activiteiten 12,60 220,00 0,00 180,00 

6. Bibliotheek en documentatie 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Diverse 148,80 0,00 68,15 50,00 

Totaal uitgaven 3823,19 4970,00 3588,30 4900,00 --------------------------------------
Per saldo (inkomsten minus uitgaven) 93,85 0,00 244,71 0,00 

Balans 31-12-2011 Debet Credit 

ING 3049072 556,97 Vermogen 0,00 C 

Rentemeerrek. 2.013,33 Voorziening ASO* 2.013,33 Cl> 
IJ 
C 

Debiteuren 0,00 Crediteuren 205,35 Cl> 

Crediteuren NGV 351,62 
dÎ 
0 
0 

Totaal 2.570,30 Totaal 2.570,30 Cl> 
ro 

'ü 
Cl> 

Balans 31-12-2012 Debet Credit 0. 
Vl 

ING 3049072 775,10 Vermogen 0,00 
VI 

IJ 
C 

Rentemeerrek. 2046,34 Voorziening ASO* 2046,34 0 ..... 
VI 

Debiteuren 0,00 Crediteuren 211,78 00 
C 

Crediteuren NGV 563,32 dÎ 
IJ 

Totaal 2821,44 Totaal 2821,44 ~ 
* 
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JUBILARISSEN IN ONZE AFDELING. 
Binnen de NGV is sedert enkele jaren een nieuwe PR-groep actief, die haar 
best doet om nieuwe leden voor de vereniging te werven. Maar: dezelfde werk
groep adviseerde het HB, dat het veelal gemakkelijker is om 'oude' leden voor 
de vereniging te behouden, dan nieuwe leden aan te trekken. 
Eén van de manieren om die bestaande leden 'een goed gevoel' over de NGV te 
laten behouden, is ongetwijfeld ook om dát aan die 'langdurige' leden te laten 
weten: zij waren het immers, die voor een groot gedeelte het bestaan van de 
NGV mogelijk maakten. 
Het Landelijk Bestuur heeft dan ook gemeend, die belangrijke leden in het 
zonnetje te moeten zetten, en heeft daarvoor o.a. een Oorkonde gemaakt voor 
onze leden, die al minstens 40, 50 of zelfs al 60 jaar lid zijn van de NGV. 
Tijdens onze afdelingsbijeenkomst op zaterdag 13 april willen we die oorkon
den graag - vergezeld van een kleine 'stoffelijke blijk van waardering' aan deze 
leden uitreiken. 
Onderstaand treft u de namen, woonplaats en aanvangsjaar van het lidmaat
schap aan. Staat u hieronder vermeld ( of wellicht abusievelijk niét), dan 
verzoeken wij u ons even te laten weten, of wij u tijdens de ledenbijeenkomst 
mogen verwachten. Dat kan via telefoon (010 - 435 3322, overdag, of's avonds 
op 010 - 434 2474), maar ook schriftelijk (Kortedijk 16a, 3134 HB Vlaardin
.gen) of per e-mail: ngv@ouwendijk.nl. U bent die middag dan onze 'eregast'. 
Mocht u verhinderd zijn, dan zullen wij u de oorkonde na de bijeenkomst per 
post toesturen. 
Wij ontvingen certificaten voor 
Mw. S.C.G. Swank- Bordewijk, Reeuwijk, lid sede111 februari 1953 
J. in 't Hof, Waddinxveen, lid sedert 1 januari 1956 
G.J. van Rookhuijzen, Rotterdam, lid sedert 1 maart 1958 
A.M. Overwater, Barendrecht, lid sedert 1 januari 1961 
B.D. Onstein, Waddinxveen, lid sedert 1 nove1nber 1961 
C.P. Briët, Rotterdam, lid sedert 1 maart 1964 
J.T. Anema, Rotterdam, lid sedert 1 februari 1965 
L.J. Geluk, Rotterdam, lid sedert 1 januari 1966 
A.J. de Zoete, Oostvoorne, lid sedert 1 februari 1966 
L.M. van der Hoeven, 's-Gravenhage, lid sedert 1 1naart 1966 
D. Boogerd, Papendrecht, lid sedert 1 december 1966 
F. Walop, Dordrecht, lid sede1i l januari 1967 
J.C. Okkema, Rotterdam, lid sedert 1 april 1968 
H.D. Verijzer, Rotterdam, lid sedert 1 augustus 1969 
Th.S.H. Bos, Gouda, lid sedert 16 augustus 1969 
E.J. van Beek, Waddinxveen, lid sedert 1 januari 1970 
D. de ~over, Gorinchem, datum niet bekend, en 
S.C. Wicherink, Rotterdam, datum niet bekend 
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Afdelingsbijeenkomst NGV afdeling Rotterdam e.o. 
op zaterdag 10 november 2012 
Opening en vaststelling van de agenda: Ook een welkom door Ad Bonis, de 
voorzitter van onze gast-organisatie Streekarchief Eiland IJsselmonde. 
Daarna heet Conny Biesheuvel Leonard van Kessel welkom, die een inleiding 
houdt over het zoeken van genealogische gegevens op het Internet. 

Leonard van Kessel: www.genealogie.hcc.nl vertelt over Genealogie en 
Internet. Overigens is hij wel archiefbezoeker, en hij bezoekt Internet dan ook 
uitsluitend ter aanvulling van zijn onderzoeks-resultaten. 
Hij woont in Mookhoek (nabij Strijen), komt uit buurt van Alphen a/d Rijn en 
is lid van verschillende verenigingen. Ook heeft hij een genealogie-dag (mede) 
georganiseerd, met zo'n 1750 bezoeken, en is sinds enige tijd sekretaris van de 
HCC afdeling genealogie. 
Na een wat moeilijke computerstart, ging de lezing verder volledig naar wens. 

Op internet: plaatjes maken met 'wirwar' ... geeft een aardig overzicht van wat 
er allemaal mogelijk is. Bij genealogie vinden zoekmachines wel een aantal
miljoenen hits. Voor de presentatie geldt dat ieder van de aanwezigen die een 
seintje geeft aan Leonard, de tekst van de presentatie krijgt toegestuurd. 
Op boekwinkeltje.nl kun je wellicht uitverkochte boeken nog verkrijgen. 
Ook zijn altavista, yahoo en vindex nuttige zoekmachines. 
Een aantal goede tips wordt gemeld! 
www.simbaloe.nl - kun je ook aardig mee werken. 
·Genlias: is tot januari aktief - gaat dan over in wiewaswaar.nl. Maak er dus 
nog snel gebruik van! 
Ook wordt nog even de privacy in de genealogie aangehaald. Wees attent op 
het naleven ervan: bekijk per geval tot hoever je mag publiceren zonder er 
narigheid over te krijgen. 
Wellicht kunnen we daarover ook eens een kenner als spreker uitnodigen. 
Na de pauze wordt nog een aantal vragen beantwoord. Ook lijken dan ( oa door 
verwachte verkeersproblemen ri. Brielle) enkele bezoekers af te haken. 
Dan komen nog een aantal vragen aan bod: 
Indonesie: roosje roos om info te kopen. Er zijn ook bij DBG cd's te koop. 
Ook RGdeNeve heeft daarover materiaal verzameld. 
En: kijk ook eens op andere zoekmachines dan Google: die hebben soms ook 
voorkeuren. Met Surina is ook een Stichting actief. 
Daarna bedankt Arie tot slot Leonard en kondigt Conny en Roelof aan mbt. de 
agenda voor de Algemene Vergadering in Utrecht over 14 dagen. 
Conny houdt een kleine inleiding over de leden van de Algemene Vergadering. 
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Terloops wordt nog aangekaart dat ook bij e-mails een zgn. 'e-mail-etiquette' 
bestaat - wellicht goed om die ook eens na te zien .... 
Helaas zijn de stukken van de A V niet aanwezig, maar zijn wel ter inzage van 
de leden. Vraag ze even op via ngv@ouwendijk.n1. 
Roelof: over de kwestie GenLias. Die site was niet verder te ontwikkelen, 
waarna het Archiefwezen en CBG een betaalde formule aandroeg. Terecht is 
(oa door 7000 leden) daarop gereageerd, en als zodanig ging dus een 'opdracht' 
vanuit NGV: de oude 'inhoud' van GenLias zou in de nieuwe situatie ook.gratis 
moeten blijven. De nieuwe site is immers niet een verlengstuk van een (gratis) 
archief-raadpleging. Eén van de aanwezigen zou graag een financieel model 
zien van die site zal er zelf naar moeten informeren. 
dee ook: miss·chien moet de arcQiefwet worden geactualiseerd ( ook door 

inder bezoek aan de studiezalen) zodat toch de raadpleging van een website 
gratis kan (moet?) zijn .. 
Rotterdam heeft ook een aparte site - wellicht moet die worden ingevoegd in de 
nieuwe wieiswie-website. Toch is er een twijfel of het wel nódig is om voor 
gebruik van de wiw-site - een alten1atief is misschien om een opslag binnen de 
NGV te vragen waarvoor je gratis gebn1ik mag maken van de gegevens 
( overigens: scannen gebemt niet om genealogen ter wille te zijn, maar om 
gegevens 'veilig' te kunnen stellen). 
( daarnaast: een (gratis) bezoek aan een archief mag altijd - voor diensten 
(kopie) moet wel apart betaald worden). Daarbij is overigens wel een grote 
diversiteit in de kosten voor vergelijkbare dienstverlening vanuit de archieven. 
Daarna sluit sekretaris de bijeenkomst af en wenst ieder 'wel thuis'. 

Afdelingsbijeenkomst NGV-afd.Rolt~rdam e.o. op zaterdag 
26 januari 2013 in Streekarchief Eilànd IJsselmonde. 
Ondanks het slechte (sneeuw-)weer en de nog slechtere ve1wachtingen (ijzel) 
zijn toch (met enkele laatkomers mee) 24 leden aanwezig. 

a een kleine vertraging - ontstaan door bovengen_oemde weerssituatie - heet 
sekr. Arie Ouwendijk iedereen van harte welkom. Inmiddels is ook de appa
ratuur aangesloten waarna Conny Biesheuvel de heer Herman de Wit uit 
Maarssen welkom heet. Hij komt vertellen o:ver Geneaknowhow - een internet
zoekplek over Genealogi~, welke hij samen met zijn kameraad Hein Vera in de 
afgelopen 15 jaar ontwikkelde. 
Hij vertelt over de geschiedenis van het outs.taan van de huidige Stichting, 
waar-bij - na een aantal 'omzwervingen' - in mei 1998: de eerste 'Digitale bron
bewerkingen Nederland en Belgie' werd gepubliceerd. 
Daarna heeft de website in redelijk korte tijd een grote vlucht genomen - in het 
begin werden de eerste pagina (die te lang werd) in drie pagina's geknipt, 
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waardoor de verwerking wat versneld werd. In september van het volgende 
jaar volgde daarna ook de FAQ-pagina 'Genealogie Benelux'. 
De site werd in april 2000 overgezet naar 'geneaknowhow.net' waarna er nog 
drie sites werden gelancee~d: 'Het verleden in Beeld' - 'Regelgeving in de 
Nederlanden' en 'Genea-lokaal' (waarmee lessen konden worden ingeladen en 
je daarna - zonder ingelogd te hoeven zijn - kon gaan studeren). 
In okt. 2005 kwam er nog een project bij: Van Papier naar Digitaal, ,velke sinds 
2008 in Geneaknowhow werd ondergebracht. 
ln 2005-2007 was er een periode van 'bezinning', waarii:i de organisatie minder 
afl1ankelijk zou worden van de twee initiatiefnemers, waarbij een Stichting 
werd opgericht in 2009 (met een vaste kern van pakweg 10 aktivieve mensen) 
en in 2011 'Geneascript' (weergave van bewerkte bronnen) van start ging. 
Momenteel aldus: 
1. Digitale bronbewerkingen, met daaronder ook 2. Geneascript en 3 'Van 
Papier naar Digitaal. 
4. FAQ Genealogie BeNeLux 5 Genea-lokaal 6 Het verleden in Beeld en 
7. Regelgeving in de Nederlanden. 
Al deze diensten zijn gratis te gebruiken - cursus-zaken etc. zijn ook gratis te 
downloaden (waaronder paleografie etc.). 
Inmiddels is de filosofie rond de personele situatie: een vaste groep heeft 
regelmatige hulp van bekenden maar ook 1nensen die in principe éénmalig hulp 
bieden of daarvoor gevraagd worden. Daarnaast 'gein en ongein': gelukkig zijn 
er nog nimmer problemen geweest, ondanks natuurlijk wel het moeten stoppen 
door tijdgebrek van de aktieve leden, die overigens wel genealogie als hobby 
moeten hebben. 
Nog steeds is gebruik van de site gratis, die in de nieuwe Stichtingsvorm wel 
door bijdragen van belangstellenden een goede financiële basis heeft. Ook 
werd een een aanmoedigingsprijs gewonnen, waarbij door Surfnet een snelle 
server werd aangeboden. 
Wel is er een verschuving binnen de maatschappij gaande: Herman schat in da 
over een tiental? jaar ook materiaal vanuit archieven betaald zal moeten 
worden (waar dat tot heden nog gratis of tegen geringe kosten verkrijgbaar is). 
Ook zijn de archieven korter open (in dagen en uren). En in 2015 lijkt een 
'potje' voor het verstrekken van subsidies voor projecten 'opgedroogd'. 

Na de koffiepauze gaan we met elkaar 'het net op' - en is er een 
internetverbinding naar de website 'geneaknowhow.net'. Per item bespreekt de 
inleider de inhoud van de website, die ook op peil wordt gehouden door een 
aantal collega-websites die bij aanvullingen hun eigen web-activiteiten 
doorgeven. Door middel van links op de pagina Nieuws is er ook een snelle 
doorlus naar andere websites. 
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Bij de Digitale Bronbewerkingen staat eerst een provinciale of regionale 
inhoud, met daaronder ook nog de specifieke plaatsnamen (in de hûidige 
provincie). Vuistregel steeds: zo dicht mogelijk naar de bron te gaan. Al 
'spelende' ontdekken we daarbij de grote hoeveelheid gegevens op de website. 
Ook interessant is de afdeling FAQ, waarop ook woordverklaringen en de 
synoniemen van beroepen (zoals vermeld in oude stukken) te herleiden-zijn. 
Zoeken op de site kan door door bij bv. google in te typen: 
site:geneaknowhow.net (spatie) zoekwoord. 
Bij genea-lokaal is dan een aantal cursussen te downloaden - waaronder 
paleografie. Daarin is een aantal moeilijkheidsgraden toegepast, waarbij je in 
eigen tempo aan de gang kunt (of kunt opfrissen om weer 'in vorm' te komen). 

ok is er info over 'Middeleeuws Latijn'. 
Het Verleden in Beeld: daarin is op thema (beroepen en schepen) te zoeken 
naar afbeeldingen die weliswaar in grove resolutie zijn afgebeeld - daarvan kun 
je simpele afdrukjes maken - je kunt ze beter niet inplakken in een werkstuk 
omdat de kwaliteit daar niet goed genoeg voor is. Die plaatjes zijn ook 
rechtenvrij: dat is voorwaarde voor een mogelijke plaatsing. (90 jaar na 
overlijden). 
Ook nog een sub-site over 'Regelgeving in de Nederlanden' waarin ook oude 
keuren etc. terugvindbaar zijn. 
Interessant zijn de zgn. Plakkaatboeken, waarin de keuren die vroeger werden 
vastgesteld maar nog steeds van toepassing zijn, verzameld zijn. 
Geneascript: een samenvatting van Genealogische Bronnen van het opgenomen 
materiaal. 
Laatste onderdeel is: Van Papier naar digitaal. Daarop staat ook een groot 
aantal foto-opnamen vanuit bv. DTB-boeken. Ook vermeldt de site 
handreikingen waarmee men zelf bij het maket1 van foto's etc. aan de slag kan 
gaan. 
Ook geeft hij nog aan dat EMC een soort van subsidie verstrekt voor het van de 

ond brengen van digitale projecten. Is wereldwijd op in te schrijven - ook 
Geneaknowhow mocht daarvan een leuke schenking ontvangen. 
De websitè heeft regelmatig contact met 'gelijkgestemden' binnen de 
Nederlandse genealogie - bv. het CBG. Daarin wordt vooral uitgewisseld wat 
er is en wat er komt. 

Tot slot bedankt Conny de spreker en biedt hem namens de aanwezigen een 
flesje wijn aan (naast uiteraard de standaard-vergoeding zoals dat bij de NGV 
landelijk is vastgesteld). 
Informeert ook bij de aanwezigen welke kant we volgende keer op moeten: 
Wat afwisselen is niet verkeerd - wellicht eerstvolgende iets over 'basiskennis' . 
Ook nieuwe mensen binnen het bestuur zijn trouwens welkom: 

1340 NGV afdeling Rotterdam e.o. 569 Jaargang 27, no. l - vo0t:jaar 2013 



Wordt nog even gevraagd over de Landelijke Vergadering: in november is 
e.e.a. besproken over de werkgroep die brainstormde over de nieuwe ideeën. 
Er is ook in februari nog weer een bijeenkomst gepland met alle regio
voorzitters, in Weesp. 
Daarna sluit Conny de bijeenkomst af om 16:45 uur. [ao] 

1-Ioe helpt Genealogie Online u in uw onderzoek? 
Het publiceren van uw genealogische gegevens en afbeeldingen op Genealogie 
Online is vrij eenvoudig. Het exporteren van een GEDCOM bestand uit uw 
stamboomprogramma en dit bestand uploaden naar Genealogie Online is het 
meeste werk. Gebruikt u een nieuwe versie van GensDataPro dan volstaat het 
zelfs om de optie 'Publiceren op Genealogie Online' in het menu te kiezen. Eerl.., 
publicatie met eigen adres en met duidelijke vermelding van u als auteur is het 
resultaat. Maar wat hebt u daar nu aan? 

Aanvullingen en correcties ontvangen en contacten leggen 
Een genealogische publicatie is in beginsel om informatie met anderen te delen, 
met vrienden, kennissen en familie. Doordat de publicatie door Genealogie 
Online goed vindbaar wordt gemaakt op Google en websites als 
Stamboomzoeker.nl vinden veel stamboomonderzoekers en naamgenoten in 
binnen- en buitenland uw publicatie. Op elke pagina in uw publicatie staat een 
link naar een contact formulier waarmee elke bezoeker u informatie kan sturen 
of vragen kan stellen. In veel gevallen leidt dit tot nieuwe contacten! U 
ontvangt suggesties voor correcties, aanvullende inf01matie of zelfs aanvullend 
en ondersteunend beeldmateriaal als foto's of akten. Door het publiceren krijgt 
u dus leuke en nuttige feedback! 

Online scans van akten uit de Burgerlijke Stand (BS) en DTB vinden 
De basis van een goed genealogisch onderzoek zijn bronnen ( en 
bronvermeldingen). Ook hierin kan Genealogi~ Online u ondersteunen. Steedc;i 
meer archieven stellen online scans van DTB en BS akten beschikbaar via hun 
website. Genealogie Online heeft hiervan een register opgebouwd zodat het 
gericht suggesties kan geven aan stamboomonderzoekers. Elke persoon uit uw 
publicatie wordt tegen dit register aangehouden, zodat er bijvoorbeeld een 
suggestie gegeven kan worden omtent de geboorteakte en huwelijkakte bij het 
archief. Het resultaat van deze 'Scans zoeken' service, die overigens ook 
suggesties doet voor foto's van grafzerken, is een lijst met gevonden suggesties 
voor ( en links naar) bronmateriaal, specifiek voor uw stamboom. 

1340 NGV afdeling Rotterdam e.o. 570 Jaargang 27, no. 1 - voorjaar 2oq 



Aanknopingspunten in andere stambomen vinden 
Genealogie Online is met bijna 20 miljoen voorouders de grootste 
stamboomwebsite in Nederland. Hierdoor wordt ook weer een andere functie 
interessant: het vinden van overeenkomsten tussen uw stamboom en de andere 
stambomen op Genealogie Online. Periodiek wordt deze matching uitgevoerd. 
Als auteur ontvangt u een e-mail bericht als er overeenkomsten gevonden zijn. 
Het is aan u om hier al dan niet iets mee te doen. Gegevens worden niet 
automatisch overgenomen, stambo1nen worden ook niet in elkaar gevlecht. Het 
is en blijft uw eigen publicatie! Wel biedt het u de mogelijkheid om in contact 
te treden met de auteurs van de stambomen waar overeenkomsten mee zijn. Zo 
kunt u gegevens uitwisselen en wellicht weer verder komen in uw onderzoek. 

outen en onwaarschijnlijkheden in uw genealogische gegevens vinden 
Het bijhouden van genealogische gegevens is mensenwerk, waar wel eens 
fouten in kunnen sluipen. Een typefout in een jaartal is zo gemaakt. Elke keer 
als u nieuwe of bijgewerkte genealogische gegevens aanbiedt ter publicatie op 
Genealogie Online, worden er diverse controles uitgevoerd. Zo wordt er van 
elke persoon in de publicatie de geboorte-, doop-, trouw-, echtscheiding-, 
overlijds-, cremeer- en begraafdatum gecontroleerd ten opzichte van elkaar, 
qua leeftijd in relatie tot de gebeurtenis, apart en ook in relatie tot de kinderen. 
De fouten en onwaarschijnlijkheden die deze controles opleveren worden 
zowel aan de auteur als aan de website bezoeker getoond. Het prikkelt daarmee 
ook de bezoekers om kritisch naar de gegevens te kijken. 
>> Publiceren op Genealogie Online is dus meer dan het maken van wat 
HTML pagina's op Internet. Het is een waardevol hulpmiddel die u kunt 
inzetten in uw stamboomonderzoek. [Bob Caret] 

OPROEP voor medewerkers aan interview over Bombardement 
Beste vrienden, 

u het een leuk idee zijn om een nummer van 1340 te wijden aan het Bombar
ement van Rotterdam in 1940. Niet het uitgekauwde verhaal wat al zo vaak is 

gepubliceerd maar een aantal ongepubliceede ervaringen van ooggetuigen en/of 
hun kinderen. Een stukj_e oral history dat niet verloren mag gaan. 
Laat eens iets weten - gaarne bericht aan RoelofVennik (zie bestuurs-lijstje). 

De NGV zoekt vrijwilligers voor: 
-medewerking aan het 'register' Gens Nostra. 
Jaarlijks ontvangen de leden een register in Gens Nostra. Het register bestaat 
uit drie delen: 

a. een auteursregister; 
b. een register op familienamen (inclusief heraldische verwijzingen) en 
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c. een register op de mededelingen. 
De redactie geeft aan welke namen in welke index thuishoren en zoekt nu hulp 
bij het samenstellen van het register. 
De vrijwilliger dient de namen met paginanummers in een bestand te krijgen, 
tot nu toe door achternaam en paginanummer over te typen. Het werk kan thuis 
geschieden, bij voorkeur in Word ofExcel en vergt enkele uren per nummer 
per maand. Vereist is accuratesse. 
Wie is ons bereid hierbij te helpen? Reacties aan Leo van der Linden, 
hoofdredacteur Gens Nostra, te bereiken via www.ngv.nl, knop rechtsboven 
'mail ons' en kies: 'redactieGN'. 
Bij onduidelijkheden of vragen geef ik graag nadere toelichting. 

-1vfedewerkers fondswerving: 
Wij zoeken enkele vrijwilligers die ons kunnen helpen met het verkrijgen van 
fondsen / sponsorgelden voor de .N GV. We denken dan aan zowel organisaties 
binnen Nederland als aan de Europese Gemeenschap. 
Als organisatie die alleen bestaat uit vrijwilligers is het onmogelijk om alles 
zelf te kunnen bekostigen; sponsers en fondswerving is een welkome bron om 
toch projecten te kunnen uitvoeren, denk hierbij b.v. aan digitalisering, 
aanschaf computers, server, etc" 
Beschikt u over de juiste contacten of heeft u ervaring met deze materie dan 
zou u de NGV een goede dienst kunnen bewijzen door u aan te melden. 
De werkzaamheden zullen veelal vanuit huis uitgevoerd kunnen worden via 
correspondentie per brief, email of per telefoon, maar mogelijk dat er ook af en 
toe een bezoek gebracht dient te worden aan (mogelijke) sponsoren. 
Vanzelfsprekend komen reiskosten en materiaalgebruik in aanmerking voor 
vergoeding. Het is een vrijwilligsfunctie en neemt 1nisschien enkele uren per 
maand in beslag, alhoewel u dat natuurlijk zelf kunt invullen. 
Wilt u uw creatieve energie inzetten voor de NGV dan kunt u contact op nemen 
met: Hans H. Duitgenius (vice-voorzitter NGV), e-mail: duit77@Gmail.com 
oftelefonisch: 0492-781288. 

GEZOCHT: Nakomelingen Belgische Vluchtelingen W0-1. 
In vei·band met een project (boek, rep01iage) is historicus Rob Wolf uit 

Nijmegen op zoek naar nakomelingen van Belgische vluchtelingen uit de 

Eerste Wereldoorlog, die in Nederland zijn gebleven. U kunt hem bereiken via 

vvww.robwolf.nl of tel. 06 52 09 07 86 / 024-3236059. Hartelijk dank! 
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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 2013 € 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 
G, 

secretaris: 
A. Ouwendijk (Arie), Kortedijk 16 a-b (naast de moleri), 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 

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: redactie1340@rotterdameo.ngv.nl 

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

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

1
' afgevaardigden Land.Verg. NGV: Helmer Zandbergen en Conny Biesheuvel 

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

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

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

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