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LET OP het nieuwe adres (Capelle) en aanvang 13:00 uur (tot 16:00 uur) 
Nadere informatie op de volgende pagina's. 
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CONNY'S COLUMN (10) - Is u ook opgevallen, dat ... ? 
.... u soms dingen doet, die veel sneller en handiger kunnen? Nee? Ja? 
Momenteel ben ik vol blijde verwachting! Ja, ja, u leest het goed! 
Ik wacht momenteel op een mail! U verwachtte iets anders? 
Via internet, typend op de familienaam "van den Eijnde(n)" kwam ik een 
informatiebron tegen over Moergestel, met folionummers, waarin ik enkele 
namen herkende, waarover ik meer wilde weten. 
Via het Regionaal Archief Tilburg, want daar lag deze informatie, zou ik 
misschien meer te weten kunnen komen. 
Op reis naar Tilburg? Bijna wel. Via via vernam ik dat dit archief tijdelijk 
gesloten was. En zou ik daar naar toe gaan, dan zou het wel handig zijn, om de 
door mij opgevraagde informatie van te voren aan te vragen, zodat het klaar 
zou liggen op de afgesproken datum, niet dan? 
Maar daar zit een beetje het probleem ... 
Behalve mijn kleine bijdrage aan het bestuur van NGV Rotterdam e.o. heb ik 
nog enkele andere kleine bezigheden, die veel tijd vragen ...... . 
Terwijl ik wist dat het Archief in Tilburg tijdelijk gesloten was, zag ik op hun 
homepage, dat de "chat online was" ... Oh ... tot 22.00 uur ..... WAUW! 
Ik zei tegen mezelf: "Kom op Con, dóe het gewoon!" 
Ik had meteen een dame online, die mij zo snel wilde helpen, dat de snelheid 
van de HSL-lijn er bijna niet tegen op kon! Zo'n geweldige leuke, enthousiaste 
hulp had ik -eerlijk gezegd en geschreven- niet verwacht! 
Als gevolg van die chat zijn nu medewerkers/sters van het Regionaal Archief 
Tilburg voor mij aan het werk, terwijl ik deze column aan het tikken ben. 
Ik ben zo benieuwd naar het resultaat van hun werkzaamheden ... U ook? 
Dus ben ik in blijde verwachting van hun antwoord ... 
Ja, het zal wel wat kosten ... maar mijn tijd en reiskosten zijn ook belangrijk ... 
Ik houd u op de hoogte! [C.B.- v.d. E.] 

1 november: lezingen-bijeenkomst '200 JAAR KONINKRIJK' 
Deze middag, aanvang om 13:00 uur in de educatieve ruimte van de Histori
sche Vereniging Capelle, bij het museum/gemaal J.A. Beijerinck aan de 
Bermweg 13 in 2906 LA Capelle aan den IJssel ( ook op wandelafstand van het 
Metrostation Schenkel - anders best parkeren bij de flats aan de Akkerwinde: 
geef uw Tom-torn dan op als bestemming Akkerwinde 43, en wandel over het 
smalle paadje langs de flat naar de dijk en het gemaal). Einde ca. 16:00 uur. 
Dit keer zal de heer Jan Hogendoorn ( die de ernstig zieke Piet van den Broek 
uit Strijen vervangt) voor ons een lezing verzorgen over het "200 jarig bestaan 
van ons koninkrijk" wat momenteel zo in de belangstelling staat. Wij zijn zeer 
benieuwd. U ook? Graag tot dan! [C.B.-v.d.E.] 
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LEZING 24 januari 2015 over GENEANET 
We hebben mevrouw Odette Franssen van Geneanet bereid gevonden 
om hierover op zaterdagmiddag 24 januari 2015 een presentatie te 
geven. Noteer deze datum dus alvast in uw agenda. 
De bijeenkomst dááma zal zijn op zaterdag 9 mei 2015. 

UIT HET AFDELINGSBESTUUR 
Enkele dagen geleden ontvingen we de ledenaantallen van de afdelingen van de 
NGV. Onze afdeling was met 539 leden de grootste van het land. 

aantal jan feb mrt apr met jun jul aug 

RTM 533 535 532 540 538 538 536 539 
SD 545 543 540 546 539 535 533 537 

UTR 513 515 517 524 517 518 518 519 
GRN 512 511 509 515 510 511 513 511 
FRL 469 469 467 471 471 468 466 465 
TWE 444 441 444 443 442 439 439 437 
RIJN 419 416 417 426 420 420 421 422 
AFT 404 403 402 405 398 399 400 400 

Mooi, zult u zeggen, de afdeling bloeit en iedereen gelukkig. 
Helaas is dit niet het geval, want met onze ruim 500 leden lijken wij op dit 
moment toch niet al die afdelingsactiviteiten te kunnen realiseren die we 
eigenlijk zouden willen. We hebben een tekort aan bestuursleden en aan 
mensen die iets voor de vereniging kunnen of willen betekenen. 
Wel mocl1ten we van Nico Lambermont deze maand zijn Ja-woord' ontvangen 
op de vraag, of hij mee wil gaan doen binnen ons bestuur. 
Maar ook het krijgen van kopij voor ons afdelingsblad blijkt, zelfs met 500 
leden, een moeizame zaak. 
Als bestuur komen wij maar sporadisch bij elkaar: het grootste deel van onze 
aken wikkelen we via de mail af. Het vervullen van deze meest noodzakelijke 

taken kost ons zo heel weinig tijd. 
Wel zouden we meer willen, maar dit lijkt vanwege het kleine team op dit 
moment een utopie. Ook mag het vullen van het blad niet alleen een taak van 
het bestuur zijn. 
Uw afdelingsbestuur doet daarom een dringend beroep op een ieder om af en 
toe enkele uurtjes vrij te willen maken voor de vereniging" Immers: als lid bent 
u toch niet uitsluitend 'consument'? Dus: laat wat van u horen! 
Een vereniging, het woord zegt het al, is een groep mensen die in verenigings
verband 'iets doet'. Dus: ván leden en vóór leden. [rkv / ao] 
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U misschien wel ... maar u misschien niet ... ! 
U krijgt het buJletin 1340, uitgegeven door de NGV afd. Rotterdam e.o., omdat 
u lid bent van onze afdeling. U krijgt het tijdschrift "Gens Nostra" omdat u lid 
bent van de Nederlandse Genealogische Vereniging. 
Via beide uitgaven ontvangt u veel informatie. Zelf ben ik zeer tevreden over 
de nieuwe uitvoering van Gens Nostra. 
Maar bent u ook lid van het CBG: het Centraal Bureau voor Genealogie? 
Natuurlijk kost elk lidmaatschap geld, maar ... ik ·moet eerlijk schrijven, dat ik 
hun vernieuwde tijdschrift voor familiegeschiedenis, getiteld 'GEN.' van vóór 
naar achter doorspit! Zoveel bruikbare informatie, zeker wat ontwikkelingen 
met de pc betreft en internet. 
Kijk maar wat U met deze tip doet! (C.B.-v.d.E] 

'FAMILIE IN BEELD' 
De eigenaar van het Creatief Centrum Heesch is Wim Kros, auteur van het 
(gratis) maandelijks digitale magazine 'Familie in Beeld'. Hieronder wordt in 
het kort een beeld geschetst, waar dit bijzondere museum met haar minstens zó 
bijzondere uitgaven voor staat. 
'Familie in Beeld' 
Met als ondertitel 'Familiegeschiedenis en stamboomonderzoek' zijn vorigjaar 
en dit jaar vier afleveringen verschenen van het periodiek 'Familie in Beeld'. 
Voor genealogen en andere geïnteresseerden in familiegeschiedenis eens iets 
heel anders. 
Jammer genoeg waren de kostbare uitgaven van het blad 'Familie in Beeld' en 
de verkoopcijfers niet met elkaar in overeenstemming te brengen, zodat de 
papieren uitgave vervangen moest worden door een digitale versie. 
Wie een medium zoekt om de resultaten van zijn onderzoek op de klassieke 
wijze te publiceren, is hier aan het verkeerde adres. Wie echter naar 
mogelijkheden zoekt zijn familiearchief met alles wat daarin verzameld is, 
aantrekkelijk te presenteren, vindt in 'Familie in Beeld' talloze suggesties en 
vele hulpmiddelen. Het tijdschrift is afkomstig uit de wereld van de 
hobbybladen en gericht op het visueel presenteren van de familiegeschiedenis. 
Het gaat om een presentatie met documenten, tekeningen en foto's, maar ook 
kleine voorwerpen als munten en sieraden, een tabakspijp, een LP-hoes, klein 
huisraad of speelgoed. Ieder nummer bevat een aantal knipvellen en 
werktekeningen die zijn te downloaden en waarmee de genealoog onmiddellijk 
aan de slag kan. 
Naast uitgebreide technische informatie over plakboeken, albums panelen, 
bevat het tijdschrift lezenswaardige atiikelen over zaken die men nauwelijks in 
genealogische tijdschriften tegenkomt, zoals over distributiebonnen, 
rijwielplaatjes, vrijetijdsbesteding, woninginrichting of het conserveren 
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van archivalia, steeds met afbeeldingen in kleur die gebruikt kunnen worden. 
Zeker: er zullen ongetwijfeld onderzoekers zijn die tevergeefs zoeken naar de 
bronvermeldingen en de voetnoten. Wie echter op een familiebijeenkomst de 
aandacht wil trekken of de interesse van zijn kleinkinderen wil wekken of 
gaande houden, krijgt vele mogelijkheden aangereikt. 
Misschien spreekt die werkwijze van 'Familie in Beeld' de klassiek geschoolde 
genealoog niet zo aan. Misschien is dat ook niet de doelgroep van het tijdschrift 
en mikt de uitgever op de belangstelling van de i-Phone- en tabletgeneratie. 
Bovendien: waarom zouden we iemand die op deze manier, fris en 
onconventioneel, met familiegeschiedenis en stamboomonderzoek heeft kennis 
gemaakt, straks niet in een archief zien zitten, gebogen over een oud-rechterlijk 
archief of in Weesp zoekend in onze collectie familieadvertenties? 
Nieuwe afleveringen van 'Familie in Beeld' gaan maandelijks verschijnen als 
een gratis nieuwsbriefmagazine. Op de website www.familieinbeeld.nl kunt u 
zich aanmelden en vindt u alle overige informatie. [C.B.-v.d.E.] 

NAAMSVERANDERINGEN 
Iedereen die al langere tijd met genealogisch onderzoek bezig is, heeft 
waarschijnlijk, net als ik, geconstateerd, dat men het vroeger niet zo nauw nam 
met de schrijfwijze van de namen. Zeker in de kerkarchieven werden namen 
vaak op klank opgeschreven, mede omdat er veel mensen waren die niet of 
nauwelijks konden lezen of schrijven en dus elke controle ontbrak. • 
Ook de· komst van buitenlanders, met voor ons vreemde namen, leidde er toe 
dat deze soms een Nederlandse schrijfwijze kregen. 
Een van-de door mij onderzochte familienamen komt in de kerkarchieven voor 
onder diverse schrijfwijzen, zoals Le Noble, Ie Noble, Lenoble, Noble, Le 
Nobel, Nobel, Le Nobbe, Le Nobelen zijn slechts enkele voorbeelden. 
Met de komst van de Burgerlijke Stand werd dat beter, maar zeker de eerste 50 
- 60 jaar vonden nog veel naamveranderingen plaats door "fouten" van de 
betreffende ambtenaren. 

Voorbeelden van naamveranderingen in de Burgerlijke Stand in de door mij 
onderzochte familienamen zijn onder andere: 
• Hendrik de Nobel (geb. 18 apr. 1820\ ovl. 22 jun. l 879ii), trouwde op 
7 mei 1846iii met Koosje Johanna (Koosje) de Meij (geb. 21 okt 182iv). 

Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, te weten: 

1. Pieter Martinus (geb. 8 feb 1847V, ovl. 1 jan. l 934vi) 

2. Willem (geb. 25 nov. l 848vii, ovl. 2 okt. I 849viii) 
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3. Koosje Johanna (geb. 3 nov. 1850ix) 

4. Hendrik (geb. 16 okt. 1853X, ovl. 28 mrt. 1909xi) 

5. Elisabeth Margaretha (geb. 4 jun 1857x\ ovl. 8 aug l 857xiii) 

6. Elisabeth Margarietha (geb. 14 nov. 1858xiv, ovl. 8 jul.1860xv) 

Alle geboorten, huwelijken en overlijden, voor zover niet anders 
vermeld,vonden plaats in Leiden.Pieter Martinus werd bij zijn geboorte 
aangegeven met de familienaam Le Noble, wat ook de familienaam van zijn 
nakomelingen werd. Alle andere kinderen werden bij hun geboorte 

aangegeven met de naam de Nobel, de naam die,voor hen en hun 
nakomelingen, tijdens hun verdere leven niet meer veranderde. 

• Pietemella Pelkman(geb. 20 okt. 1806 te Delfshaven, ovl. 4 nov. 
I 890xvi), dochter van Hendrik Pelkman en Johanna Maria (Anna) Rijnsdorp, 
ongehuwd, bevalt op 27 jan. 1826 te Delfshavenxviivan een zoon, die zij noemt 
Johannes Adrianus N ieu land Pel km an ( ov 1. 26-7-1901 xviii). 

De drie voornamen van het kind zijn mogelijk een verwijzing naar de vader 
van het kind, hetgeen in die tijd niet ongebruikelijk was. (mogelijk is de vader 
Johannes Casparius van Nieuland, geb. 27 okt 1772, zoon van Adrianus van 
Nieuland en CatrinaLijdensberg). Pietemella trouwt op 18 nov. 1832 te 
Delfshavenxix met Arie de Jager (geb. 10 apr. 1806 te Delfshaven, ovl. 26 
apr.1877xx) en zij krijgen nog 9 kinderen, die allemaal in Rotterdam geboren 

werden. 

Johannes Adrianus NieulandPelkmantrouwt op 30 apr. 1851 te Rotterdamxxi 
met StijntjeHoeneveld (geb. 12 okt. 1826xx\ ovl. 4 mei 1899xxiii). Uit dit 

huwelijk werden 6 kinderen geboren, te weten: 

1. Arie NieulantPelkman (geb. 26 feb. 1852xxiv, ovl. 16 jun. 1930xxv) 

2. Abraham Simon NieulantPelkman (geb. 28 feb. 1854xxvi, ovl. 29 apr. 
1855xxvii) 

3. Petronella NieulantPelkman(geb. 14 sep. 1855xxvi\ ovl. 5 mrt. 
l 857xxix) 

1340 NGV afdeling Rotterdam e.o. 640 Jaargang 28, no. 3 - najaar 2014 



4. Doodgeboren zoon (geb. 9 jan. 1857xxx) 

5. Anna Petronella NieulantPelkman (geb. 25 aug. 1860xxxi, ovl. 18-2-
1900xxxii) 

6. Petronella NieulantPelkman (geb. 24 jan. 1863xxxiii, ovl. 7 jan. 
1927xxxiv) 

Alle geboorten, huwelijken en overlijden, voor zover niet anders vermeld, 
vonden plaats te Rotterdam. Alle nakomelingen van Arie hebben de familie
naam NieulantPelkman behouden. 
Dergelijke naamswijzigingen kan men nog gemakkelijk toeschrijven aan de 
onnauwkeurigheid van de betreffende ambtenaar van de burgerlijke stand, maar 
soms wordt men geconfronteerd met voor mij volledig onverklaarbare 
"fouten". 

Bij mijn onderzoek heb ik uiteraard allerlei archieven bezocht, maar al een 
aantal jaren maak ik ook veel gebruik van het internet. Ik gebruik het internet 
met name ter voorbereiding voor mijn bezoek aan een archief, voor moeilijk te 
achterhalen bronnen, zoals grafstenen en geboorte-, .trouw- en overlijdens
advertenties en voor buitenlandse informatiebronnen. 
Daarbij stuitte ik op de volgende situatie: 
In het Gelders Archief vond ik 
• Johannes Pelkman, geb. 8 sep. 1857xxxV, ovl. 2 okt. 1944xxxvi, getr. 28 
okt 1885xxxvii met Anna Maria Boogaars, geb. 2 mrt. 1857xxxvii\ ovl. 4 dec 
1933xxxix. Uit dit huwelijk werden geboren 7 kinderen, te weten: 

1. Anna Maria (geb. 2 jan. l 887x1) 

2. Maria Johanna (geb. 31 jan. l 888x1i) 

3. Wilhelmina (geb.15 jan. 1890in Stijrum, Duitsland, ovl. na 1962xlii) 

4. Theodora (geb. 20 mei 1891 in Stijrum, Duitsland) 

5. Wilhelmus (geb. 14 mei 1895xli\ ovl. 7 dec. 1896xliv) 

6. Johannes Wilhelmus (geb. 1 jun. 1897x1V, ovl. na 1988x1vi) 

7. Christina (geb. 8 okt. 1899xlvi\ ovl. voor 1975xlviii) 

1340 NGV afdeling Rotterdam e.o. 641 Jaargang 28, no. 3 - najaar 2014 



Alle geboorten, huwelijken en overlijden, voor zover niet anders venneld, 
vonden in Huissen plaats. 
Anna Maria Pelkmantrouwt op 23 okt 1912 te Huissenxlix met Amoldus 
Albertus Sluiter, geb. 17 apr. 1886 te Huissen'. 
Maria Johanna Pelkmantrouwt op 26 apr. 1911 te Huissen1i met Wilhelm te 
Winkel, geb. op 12 mei 1882 te Huissen1

ii. 

Tot zo ver is er nog niets aan de hand, maar de problemen ontstaan als ik op 
internet de grafzerken van beide echtparen ontdekt. 

XIV RAL BS Leiden Geb. 1858 akte 1281 
XV RAL BS Leiden Geb. 1860 akte 704 
xvi SAR BS Rotterdam Ovl. 1890 akte 3841 
xvii SAR BS Delfshaven Geb. 1826 akte l 0 
XVIII SAR BS Rotterdam Ovl. 190lakte 3781 
xix 

SAR BS Delfshaven Huw. 1832 akte 15 
XX SAR BS Rotterdam Ovt. 1877 akte 1460 
ui SAR BS Rotterdam Huw. 1851 akte 252 
xxii 

SAR BS Rotterdam Geb. 1826 akte 1977 
xxiii SAR BS Rotterdam Ovl. 1899 akte 2227 
xxiv SAR BS Rotterdam Geb. 1852 akte 591 
XXV SAR BS Rotterdamüvl. 1930 akte 2440 
xxvi SAR BS Rotterdam Geb.1854 akte 609 
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Voetnoten: 
Gebruikte afkortingen: 
RAL = Regionaal Archief Leiden (tegenwoordig 

Erfgoed Leiden en omstreken) 
SAR = StadsarchiefRotterdam 
GA = Gelders Archief 
NGV = Nederlandse Genealogische Vereniging 

ii 

iii 

iv 

V 

vi 

vii 

viii 

ix 

X 

xii 

xiii 

xxvii 

xxviii 

xxix 

XXX 

xxxi 

xxxii 

xxxiii 

xxxiv 

XXXV 

xxxvi 

xxxvii 

xxxviii 

XXXIX 

0RAL BS Leiden Geb. 1820 akte 368 
RAL BS Leiden Ovl. 1879 akte 655 

RAL BS Leiden Huw. 1846 akte 73 
RAL BS Leiden Geb. 1822 akte 974 
RAL BS Leiden Geb. 1847 akte 162 
RAL BS Leiden Ovt. 1934 akte 6 
RAL BS Leiden Geb. 1848 nkte 1047 
RAL BS Leiden Ovl. 1849 akte 1695 

RAL BS Leiden Geb. 1850 akte 1127 
RAL BS Leiden Geb.1853 akte 1079 
RAL BS Leiden Ovl. 1909 akte 285 
RAL BS Leiden Geb. 1857 akte 652 
RAL BS Leiden Ovl. 1857 akte 778 

SAR BS Rotterdam Ovl. 1855 akte 1404 
SAR BS Rotterdam Geb. 1855 akte 2561 
SAR BS Rotterdam Ovl. 1857 akte 680 
SAR BS Rotterdam Ov!. 1857 akte 91 
SAR BS Rotterdam Geb. 1860 akte 2621 
SAR BS Rotterdam Ovl. 1900 akte 1156 
SAR BS Rotterdam Geb. 1863 akte 271 
SAR BS Rotterdam Ovt. 1927 akte 138 
GA BS Huissen Geb. 1857 akte 76 
GA BS Huissen Ovl. 1945 akte 52 
GA BS Huissen Huw. 1885 akte 26 
GA BS Huissen Geb. 1857 akte 22 
GA BS Huissen Ovl. 1933 akte 51 
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xl 
GA BS Huissen Geb. 1887 akte l 

xli 
GA BS Huissen Geb. 1888 akte 13 

xlii 
NOV Overlijdensadvertentie Antonius 

van Loon 3 nov. 1962 
xliii GA BS Huissen Geb. 1895 akte 50 
xliv 

GA BS HuissenOvl. 1896 akte 79 
xlv GA BS Huissen Geb. 1897 akte 59 
xlvi NOV Bidprentje Anna Maria Hendriks 

12 sep. 1988 
xlvii GA BS Huissen Geb. 1899 akte 102 
xlviii NOV Overlijdensadvertentie Theodorus 

xlix 
Berends 7 jan. 1975 
GA BS Huissen Huw. 1912 akte 35 

Volgens de grafsteen op het familiegraf op de oude begraafplaats te Huissen 
blijkt Wilhelm te Winkel op 12 mei 1959 te zijn overleden en zijn echtgenote 
Maria J(ohanna) Pelkman op 25 sep. 196ziiii_ 
Volgens de grafsteen op het familiegraf op de Algemene Begraafplaats te 
Huissen blijkt Amoldus Alb(ertus) Sluiter op 9 mrt. 1977 te zijn overleden, 
kort na zijn echtgenote Maria Joh. Pelkman die op 19 feb. 1977 is overleden 1iv. 

iteraard was ik in grote verwarring en ging ik er vanuit dat ik bij de invoer 
an de geboorte- of huwelijksakte een fout gemaakt had. Dat blijkt echter niet 

zo te zijn. Frappant is ook dat de op de steen vermelde geboortedatum van 
Maria Joh. Pelkman exact de datum blijkt te zijn waarop, volgens de geboorte
akte, Anna Maria Pelkman is geboren. 
Is Arnoldus Sluiter dan na het overlijden van Anna Maria Pelkman opnieuw 
getrouwd met haar zus? Dat kan niet want Maria Johanna Pelkman is al in 1962 
overleden. Is hier dan een verkeerde naam vermeld op de grafsteen? Maar je 
mag toch verwachten, dat een verkeerde naam de eventuele nabestaanden ook 
opgevallen zal zijn? De oplossing voor dit probleem heb ik tot op dit moment 
niet gevonden, maar dit soort verrassingen maakt genealogisch onderzoek ook 
wel heel erg leuk. [Ab Ie Noble, 20-9-2014] 
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Weten wij uw mail-adres??? 
Het komt nog wel eens voor, dat wij u tussentijds van belangrijke informatie 
willen voorzien, b.v. over een net weer afgesproken 'cursus-bijeenkomst' voor 
Gens Data Pro, of een andere activiteit. Zo'n mailtje is snel verzonden: onze 
penningmeester heeft alle bekende adressen 'in een mailgroep' en stuurt die dan 
bcc ( dus zonder dat iedereen 'iedereen' ziet) rond. Dat werkt tot nu toe prima. 
We weten wie b.v. deze 1340 liefst (ook) per mail ontvangt (al dan niet met een 
papieren exemplaar over de post: dat geeft u ons zelf door) maar voor 
tussentijdse berichten hebben we dus ook alleen hun adressen, en niet het 
uwe ... Laat daarom even uw adres weten middels een mailtje aan onze 
penningmeester, Jan Kees Wepster (zie colofon). We maken er géén misbruik 
van! [ao] 

VERSLAG FAMILLEMENT op 8 oktober 2014 
Eén van onze leden bezocht -toen de tekst van deze 1340 al reeds 'in de vorm' 
zat, het Famillement in Leiden, op woensdag 8 oktober j.l. 
Het verslag dat hij ervan maakte, nemen we op in onze volgende' 1340'. 
U houdt dat dus nog tegoed ( tenzij u zélf ook aanwezig was op deze 
manifestatie, die werkelijk weer de moeite waard was). 
En anders krijgt u over twee jaar wellicht opnieuw de kans ~m een dergelijke 
manifestatie (gratis) bij te wonen - maar dat zal wellicht weer iets verder uit 
ons gewest vandaan zijn (nadat de voorgaande manifestatie in 2012 in 
Maastricht gehouden werd ... ). 

Neem ook eens een kijkje op de volgende web-pagina's ... 
U kunt zich er zelfs op abonneren ... 
www.kb.nl (zij geven een gratis nieuwsbrief uit). 
http://plaatsengids.blogspot.nl/ (idem) 
Heeft uzelf tips voor info en nieuwsbrieven, laat ze dan even weten! 

25 GOUDEN REGELS voor GENEALOGEN 
kregen wij toegezonden van onze zuster-afdeling 's-Hertongenbosch en Tilburg 
uit hun blad 'Gepermetteerd'. We wilden u ze niet onthouden! 

Het volgende nummer van ' 1340' kunt u eind van dit jaar / begin komend jaar 
verwachten, met daarin informatie over onze lezing in januari. 
Hebt u zelf kopij voor dat nummer, dan zien we dat graag in november van u 
tegemoet. 
We wensen u weer een productief genealogisch najaar toe! 

[bestuur] 
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l:Jepermeceera 01 

Gouden Regels voor··Genealogen 

· .. roor Genealoget 

Spelling is onbelangrijk. 
Vroeger konden de mensen niet overweg met spelling en velen konden 
nauwelijks schrijven. Dus de klank van een naam is belangrijker dan hoe 
het wordt geschreven. Gebruik dus 'wild cards' bij het zoeken naar allerlei 
varianten van namen. 

Veronderstel niets. 
Controleer al je gegevens. Ga er niet zomaar van uit dat een bepaald do
cument goed of fout is. Probeer altijd andere onafhankelijke bronnen te 
vinden om je gegevens zo goed als mogelijk is bevestigd te krijgen. 
Controleer, controleer, controleer. 
Veronderstel bijvoorbeeld niet zo maar dat: 

je voorouders getrouwd waren 
• informatie uit volkstellingen accuraat is 
• vitale documenten juist zijn 
• alle gegevens van je voorouders altijd zijn vastgelegd 

Neem discretie in acht. 
Lieg nooit in je genealogische rapporten. Wees discreet bij het vermelden 
van informatie uit de familie, zeker als het om levende verwanten gaat. 

Altijd je bronnen vastleggen, ook al spreken ze elkaar nog zo te
gen. 
Gedurende je onderzoek verzamel je steeds meer gegevens en dat eens 
schijnbaar tegenstrijdige bewijsstuk kan later precies dat stukje uit de 
puzzel zijn om je theorie te bewijzen of af te wijzen. Noteer daarom con
sequent de bron van je gegevens. Daar zijn standaard formats voor, maar 
ook als je dat zelf hebt ontworpen, blijf het dan consequent gebruiken. Als 
je wilt dat je nageslacht je constructies moet kunnen volgen, leg dan altijd 
vast waar je de gegevens vandaan hebt. 

De meeste datums zijn 'omtrent'. 
Als je geen exacte datum hebt of als verschillende bronnen elkaar tegens
preken, Is het prima om te vermelden dat iemand "circa 1845" Is geboren 
of in "mei 1915" stierf. 

Ben je ergens niet zeker van, vermeldt het dan. 
Toekomstige stamboomonderzoekers zullen je dankbaar zijn voor je eer
lijkheid, als je gewoon vermeldt dat je een bepaald feit niet kunt bewijzen 
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of dat je "vermoedt" dat iets zus of zo in elkaar steekt. Maak het niet 
mooier dan het is en knoei niet met de feiten. Nooit . 

Alles online is niet mogelijk. 
Er is niets mooiers dan online werken met je computer om nieuwe bronnen 
te vinden en scans van originele documenten; en zelfs om contact te zoe
ken met verwanten. Maar voor genealogen is het internet nooit een ver
vanging voor het prachtige werk van bibliotheken, archieven en historische 
verenigingen. Dus werk zo veel mogelijk online, maar sluit dan je compu
ter af en ga op pad. 

Dat het online staat, wil nog niet zeggen dat het waar is. 
Het internet is prachtig, maar het staat vol met-onbetrouwbare informatie. 
Maak niet de fout door alles wat je online vindt voor waar aan te nemen. 
Check altijd in andere bronnen, zelfs als je voor je informatie hebt beta
Als dat mogelijk is, raadpleeg dan altijd de originele bron. 

Geef je onderzoek door. 
Hoeveel tientallen jaren je ook aan je onderzoek besteedt, het zal nooit 
klaar zijn. Maak een plan hoe je onderzoek aan de volgende generatie on
derzoekers door te geven. Laat goede notities na, noem je bronnen, leg 
gebruikte afkortingen uit ... kortom, laat je onderzoek na zoals je zelf zou 
wensen het van een ander weer op te pakken. 

Sterf niet met al je verhalen nog in je hoofd. 
Genealogie gaat niet alleen over. het doen van onderzoek. Het gaat ook 
over verhalen vertellen en er voor zorgen dat het nalatenschap van je 
voorouders wordt doorgegeven aan de volgende generaties. Zonder die 
verhalen heeft je onderzoek voor de ander veel minder betekenis. De na
latenschap van je voorouders ligt in jouw handen. Onderzoek doen is pri
ma, maar vergeet vooral niet dat jij bent uitverkorer:i hun verhalen door 
te vertellen. 

DNA is geen troefkaart. 
DNA is slechts een van vele informatiebronnen om relaties te bevestigen of 
te ontkrachten. Het transcriberen van deze resultaten zal altijd menselijke 
fouten bevatten, waardoor valse informatie ontstaat. Dus resultaten 
DNA analyse altijd gebruiken in combinatie met andere bronnen. 

Alles wat je op het internet zet zal worden "geleend". 
Accepteer nu maar dat welke familie informatie je ook op het internet zet, 
het zal worden "geleend", of domweg gestolen. En je zult waarschijnlijk 
niet de credits krijgen voor je vele harde werken. Dat is nu eenmaal de 
aard van het beest ... het internet. Leg je erbij neer. 

bron: Golden Rules of Genealogy, GotGenealogy.com. 
vertaling: Pieter van de Sanden 
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Door Eric Hennekam 

Goed genealogisch onderzoek begint met literatuuronderzoek. 
Maak daarbij bijvoorbeeld ook gebruik van het beroemde online Genealo
gisch Repertorium bij het CBG. Behandel deze literatuur zoals je alle bron
nen moet benaderen. Wees kritisch en controleer alle informatie aan de 
hand van andere bronnen. 

Maak gebruik van goede genealogische software 
Verwerk alle gegevens in een goed genealogieprogramma. Bepaal de keu
ze voor een programma aan de hand van de doelstellingen van je onder
zoek. Veel beginnende onderzoekers maken gebruik van het gratis pro
gramma Aldfaer. Let bij je keuze vooral op of ze de mogelijkheid hebben 
om informatie via het Gedcom format te importeren of exporteren. Betaal
de software is niet per definitie beter dan gratis software! 

Zet je gegevens nooit op commerciäle sites 
Niet alleen worden je gegevens zeer regelmatig en zonder enige moeite 
"geleend" door andere onderzoekers, de gegevens worden door genealogi
sche websites als GenealogieOnline of MyHeritage zelfs gebruikt voor eigen 
(commercieel) gewin. 

In de journalistiek is van toepassing: één bron is geen bron 
Deze regel komt uit de journalistiek en benadrukt nogmaals dat je bronnen 
met elkaar moet vergelijken. Dat lukt niet altijd bij genealogische onder
zoeken. Maar vermeld In je publicaties altijd alle primaire en secundaire 
bronnen. 

Bekijk ook lokale, regionale of landelijke geschiedenis 
Gebeurtenissen in het leven van je voorouders staan niet op zichzelf. Wat 
zij meemaakten en hoe zij leefden, is beïnvloed door de omgeving om hen 
heen. Lokale, regionale en landelijke geschiedenis doet je begrijpen waar
om zij bepaalde keuzes maakten of in welke omstandigheden zij werkten 
en leefden. Gebruik.literatuur over plaatsen, bedrijven, organisaties of ge
beurtenissen om je onderzoek in de juiste context te plaatsen. 

Door John Boeren 

Kijk verder in bronnen dan die ene vermelding 
Veel bronnen zijn systematisch aangelegd en bevatten veel meer informa
tie dan de ene vermelding die voor je eigen onderzoek van belang is. Vaak 
kan de vermelding over een gebeurtenis in het leven van je voorouders 
beter begrepen of anders geïnterpreteerd worden als je de bron nader be
kijkt en onderzoekt. 

NGV afd. 's-Hertooenbosch en Tllburo - 1aaroano 16 - maart 2014 - oaolna 13 
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Gepermeteerd 61 

Tradities zijn niet altijd door iedereen aangehouden 
In het genealogisch onderzoek kom je veel gebruiken en tradities tegen. 
Hoewel deze gebruiken vaak toegepast zijn, zul je ook situaties tegenko
men waarin afgeweken is van de traditie. Neem dus niet aan dat het ge
bruik altijd de regel is, om daar vervolgens je theorie op te baseren. 

Religie is niet allesbepalend 
De katholieke kerk heeft andere gebruiken en andere bronnen, dan bij
voorbeeld de protestantse kerk. Sluit bronnen van andere geloofsgemeen
schappen niet uit voor het vinden van informatie over je voorouders. Ze 
kunnen - om welke reden dan ook - toch in deze bronnen genoemd wor
den. 

Lees de bron nauwkeurig en verwerk alle informatie 
Bronnen vermelden vaak veel informatie die genealogen vooral zoeken: 
een naam, een datum, een beroep. Maar wees je bewust van de overige 
informatie, vergeet niet om die ook te verwerken. En lees een bron nauw
keurig: de datum van de akte en de datum van de gebeurtenis zijn niet 
per definitie hetzelfde. 

Dezelfde familienaam betekent niet dat je een familiewapen hebt. 
Voor de heraldici: niet iedereen met dezelfde familienaam behoort tot de 
familie met het familiewapen. Toon eerst aan dat je afstamt van de per
soon die dit familiewapen voerde, of toon aan dat je familie bent van de 
persoon die het wapen liet ontwerpen en registreren. 

Doe ook onderzoek ~aar broers en zussen van je voorouders 
Veel onderzoekers kiezen ervoor om alleen te zoeken naar hun eigen voor
ouders. Daarbij slaan ze de andere kinderen uit een gezin over. Het kost 
extra werk. Toch kan het - zeker in de vroegere periodes - van groot be
lang zijn te weten wie nog meer tot het gezin of de familie behoorde. Zij 
kunnen (aanvullend) bewijs leveren voor een theorie. 

Genealogie is meer dan namen en data. 
Het is helemaal niet interessant om een lijst met namen en geboorte 
overlijdensdata te presenteren. Veel boeiender wordt het als van die per
sonen verhalen te vertellen zijn. 

Besef je dat iedere familie 'zwarte schapen' kent. 
Wie onderzoek doet naar de geschiedenis van zijn/haar familie ontkomt 
niet aan familieleden met 'geheimen'. Denk aan: buitenechtelijke kinderen, 
criminelen, psychiatrische patiënten, oorlogsverleden. Wees hierover eer
lijk en verdraai geen feiten. Laat het je onderzoek niet beïnvloeden, of je 
doen stoppen. Niemand draagt de schande van zijn voorouders. 
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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 2014 € 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: 
R.K. Vennik (Roelof), Burg. Van Slijpelaan 45, 3077 AD Rotterdam 

tel. (010) 479 0668, e-mail: rkvennik@gmail.com 
secretaris: 
A. Ouwendijk (Arie), Kortedijk 16 a-b (naast de molen), 3134 HB Vlaardingen 

tel. 06 55 532 655, b.g.g. (010) 434 2474, e-mail: ngv@ouwendijk.nl 

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

(0180) 522 090 / 06 5137 0460, e-mail: wepsterjc@planet.nl 

lid / programma-commissaris: 
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@ouwendijk.nl 

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

PR-zaken en redactie website: vacature 

J afgevaardigden Land.Verg. NGV: Roelof Vennik en Conny Biesheuvel 

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

Ondersteuning computerzaken: vacature 

website: http ://rotterdameo. ngv. nl 

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