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CONNY'S COLUMN (12): Is u ook opgevallen, dat ... ? 
..... u mij, en mijn mede-bestuursleden van NGV afd. Rotterdam e.o., niet 
dagelijks live ziet of nauwelijks iets over hen leest? 
Dat heeft natuurlijk zijn oorzaken! 
Eén van die oorzaken is, dat we juist 'achter de schermen' veel werk voor u 
verzetten. En dan niet alleen zeer regelmatig via mail-overleg onderling, maar 
ook dat we tegenwoordig ook af en toe ee~ overleg bezoeken met 
bestuursleden van de andere afdelingen in de buurt en met leden van het 
hoofdbestuur. Lang leve 'social media'. U merkt daar misschien weinig 
van ... MAAR we doen het wel! 
... Waar ik tegenwoordig een grote fan van ben??? Dat mag u gerust weten: 
De webmaster van de NGV website, met de NGV nieuwsbrief. Deze geeft ...__,, 
altijd aanleiding om weer over diverse zaken te lezen en door te klikken. 
Deze keer stond er in, dat er maar liefst ( ik citeer) 
100.000 Brabantse boeven op internet te vinden zijn! Ruim 250 mensen hebben 
zich de afgelopen maanden enthousiast beziggehouden met het opsporen van 
boeven uit de gevangenisregisters van het BHIC. Dankzij dit unieke crowd
sourcingspr~ject zijn de oude inséhrijvingsregisters van Brabantse strqfge
vangenissen over de periode 1821-1925 vanaf nu online doorzoekbaar op 
naam, leeftijd, !{eboorteplaats en misdr!if Dat betekent meer dan 100. 000 
registraties van kleine boefjes en grote criminelen op bhic.nl/stamboom. 

Ik verwacht niet uit een "crimineel circuit" af te stammen, maar een paar van 
die bo~ven maken een stamboom wel spannend, denk ik! Enfin, u begrijpt het 
al: meteen mijn meisjesachtemaam ingetikt ... Wat denkt u? Volop vermeldin
gen! Ik kreeg het terstond erg warm, bijna Spaans benauwd, terwijl de buiten
temperaturen daar nog geen reden voor geven ... 
Gelukkig stonden bij een aantal boeven ook de namen van hun paps en mams 
erbij .... Daar herkende ik -tot op heden- geen enkele naam van. 
Meteen moest ik denken aan de woorden die onlangs iemand tegen me zei: 
'Heeft U ook zo'n vreselijke familie?' 'Ik stop meteen met genealogisch 
onderzoek!' Maar ondergetekende zoekt natuurlijk gewoon verder ..... 
... En waar ik sinds februari ook ontzettend blij mee ben? Met onze 'eigen' 
nieuwe Webmaster! Fred Janssen (e-mail: <bigbearfreddy@gmail.com>) 
doet zijn mail-nickname 'eer aan' en is een schat van een man, die alles wat ik 
maar denk dat 'leuk' is op onze afdelingssite (die een volledig 'nieuw leven 
wordt ingeblazen') voor ons zeer voortvarend aan het realiseren is ... 
Neem eens een kijkje, en check uwe-mail-adres in uw 'profiel', zodat u niets 
van onze nieuwbrieven ( die met ingang van begin maart al regelmatig 
verschijnen en u tips geeft over veel activiteiten in onze omgeving) hoeft te 
missen .... ! [C.B.-v.d.E.] 
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UITNODIGING voor onze jaarlijkse ledenvergadering, 
welke gehouden zal worden op zaterdag 11 april 2015 in het J.A. Beijerinck 
gemaal aan de Bermweg 13 in Capelle aan den IJssel (nabij het metro
station Schenkel), als museum in gebruik bij de Historische Vereniging 
Capelle. Sinds vorigjaar is dit ons gewijzigde adres. 
De inloop is vanaf 13:00 uur (met koffie, vragen-'uurtje', en een kijkje in onze 
Nederlandse oude ansichten-verzameling (te koop voor 0,50 á 1,00 per .stuk),· 
aanvang bijeenkomst 13:30 uur - einde 16:00 uur. 
Na de Ledenvergadering wordt er een voordracht gehouden over 'Humoren
leer', door de heer Hans Siebelink. Nadere info vindt u na de bestuurlijke 
zaken. 

~genda: 
1. Opening om ca. 13:30 uur. 
2. Mededelingen en vaststelling van de Agenda, en verslag van de vorige 
Jaarvergadering op zaterdag 5 april 2014. Het verslag trofu al eerder aan in de 
1340-zomeruitgave (jaargang 28, no. 2). 
3. Verslag van de secretaris over 2014 (zie verder in deze '1340'). 
4. Financiëel verslag van onze penningmeester over 2014 (zie verderop). 
5. Vers lag van de kascommissie, en décharge van het bestuur voor het 
gevoerde beleid. 
6. Begroting 2015 - in principe ongeveer dezelfde bedragen als voor 2014. 
7. Benoeming van een nieuw lid in de kascommissie. 
8. Bestuursverkiezing: aftredend (reglementair) is voorzitter Roelof Vennik. 
Daarnaast heeft het bestuur vorig jaar Nico Lambermon welkom geheten, die 
samen met Ron Kollen ( eind 2014) en Janneke van Andel (begin 2015) zich 
bereid verklaarden om bestuurslid te worden. Ook hebben we een bestuurs
kandidaat die zich volledig wil inzetten voor de taak van afdelings-webmaster: 
Fred Janssen. Alle vier zijn beschikbaar voor een bestuursfunctie. 

~ventuele tegencandiaten kunnen tot één week voorafgaand aan de vergadering 
worden aangemeld bij de secretaris van onze afdeling (adres achterin). 
9. Voorstel tot het (jaarlijks) (her)benoemen van van de afdelingsafgevaardig
den naar de Landelijke Vergadering van de NGV. De huidige afgevaardigden, 
RoelofVennik en Conny Biesheuvel, blijven beschikbaar als afgevaardigde 
resp. plaatsvervangend afgevaardigde.Aangezien Conny op de eerstvolgende 
Ledenvergadering helaas verhinderd is, stelt Nico Lambermon zich 
beschikbaar om haar op deze bijeenkomst te vervangen. 
10. Landelijke ontwikkelingen binnen de NGV: zie voor de juiste informatie de 
laatste uitgave van Gens N ostra. Wilt u echter vooraf kennisnemen van de 
bestuurlijke vergaderstukken, dan kunt u die per e-mail opvragen bij onze 
secretaris waarna ze na beschikbaar komen aan u worden doorgestuurd. 

1340 NGV afdeling Rotterdam e.o. 659 Jaargang 29, no. 1 - voorjaar 2015 



11. Rondvraag en sluiting. 
Graag zullen we u tijdens deze bijeenkomst weer ontmoeten. [het bestuur] 

Na het 'huishoudelijk gedeelte' van deze bijeenkomst, is het daarna de 
beurt aan Hans Siebelink, die ons 'zeer onderhoudend' zal inwijden in de 
Humorenleer. 
Over de middeleeuwen bestaan veel vooroordelen. De middeleeuwse genees
kunst was niet (zoals vaak wordt geschreven) primitief, maar gebaseerd op een 
diep doordachte theorie: de 'humorenleer': de leer van de levenssappen . 
Deze leer is via de oude Grieken en Romeinen eeuwenlang de basis geweest 
van de medische wetenschap. De "echo's" van deze leer zijn in onze tijd nog 
steeds merkbaar, in onze taal, ons dagelijks leven en zelfs in de medische 
wetenschap. 
De lezing wordt gegeven door 'Chirurgijn Jan Yeperman' het alter ego van 
Hans Siebelink. De echte Jan Yeperman gaat ca. 1300 naar de universiteit in 
Parijs, om daar geneeskunst te studeren. En schrijft, als hij de stadschirurgijn 
van de stad Y eper is, twee boeken; 'De Medicina' en 'De Cyrurgie'. De basis 
van de lezing zijn o.a. deze twee boeken. Op een luchtige toon wordt de 
humorenleer overzichtelijke en op begrijpelijke wijze uitgelegd. [HS/ao] 

JAARVERSLAG 2014 NGV-afdeling Rotterdam e.o. 
-Naast de drie georganiseerde bijeenkomsten voor onze afdeling (waarvan 
regelmatig verslag gedaan is in onze uitgaven '1340') organiseerde het bestuur 
tevens een tweede cursusbijeenkomst gewijd aan het computerprogramma 
Gens Data Pro, o.l.v. mevrouw Jacqueline Hofland - Poot van 'Geneaducatie. 
Voor deze mini-cursus hadden zich voldoende deelnemers aangemeld, die deze 
zomer in 'het Gemaal' een 'doorstart' maakten met het mooie NGV-computer
programma. Een derde bijeenkomst, voor 2015, is -bij voldoende 
belangstelling- in voorbereiding. 
-Het bestuur zelf kwam het afgelopen jaar op 13 februari en op 5 november bij 
elkaar - beide keren bij één van de bestuursleden thuis. Aldaar werd bijgepraat 
over de gehouden en de komende activiteiten in onze afdeling. 
- Het bestuur bestond uit voorzitter Roelof Vennik, secretaris ( en eind
redacteur 1340) Arie Ouwendijk, penningmeester Jan Kees Wepster en 
lid/activiteitencoördinator Conny Biesheuvel. Nico Lambermont stelde zich in 
het voorjaar beschikbaar om het bestuur aan te vullen, en tegen het eind van 
2014 gaf ook Ron Kollen aan, het bestuur te willen komen helpen. 
Beide kandidaat-bestuursleden, alsmede (voorjaar 2015) mevr. Janneke van 
Andel en Fred Janssen zullen in de voorjaarsvergadering van onze afdeling 
kandidaat gesteld worden voor een funktie binnen het afdelingsbestuur. 
-Het bestuurs-overleg werd in 2014 verder voornamelijk gevoerd via - op 
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sommige momenten frequent tot zeer frequent- mail-overleg, als resultaat 
waarvan ook de programma's van de ledenbijeenkomsten werden 
samengesteld. 
-Aangezien het bestuur nog onvoldoende 'over-capaciteit' kende, kwamen 
nieuwe activiteiten nog niet van de grond - wel is eind 2014 af gesproken om na 
de benoeming van de nieuwe bestuursleden het aantal activiteiten (vanaf2015) 
uit te gaan breiden. 
-Overigens is ook géén van de noodzakelijke taken blijven liggen. De bestuurs
overleggen vonden steeds plaats in een losse, gemoedelijke sfeer. 
-Het afdelingsblad '1340' kwam in 2014 weer vier keer uit: een voorjaars-, een 
zomer-, een najaars- en een winternummer. De verschijning liep daarbij steeds 
parallel met de aankondiging van (het programma van) de eerstvolgende 
lezingen bijeenkomst. 
-De kopij wordt echter nog teveel aangeleverd door de bestuursleden zélf: hoe 
mooi zou het niet zijn wanneer het blad zowel ván als vóór de afdelingsleden 
zou zijn en ook door hen meer zou worden gevuld .. ! 
-Een groot deel.van de leden blijkt overigens ook nog altijd een voorkeur te 
hebben voor het op papier toegezonden krijgen van het blad 1340. De digitale 
versie is wel beschikbaar, maar wordt nog altijd té weinig verspreid. 
-De bijeenkomsten werden gehouden op de zaterdagen 25 januari, 5 april en 1 
november, niet meer in de fraaie ruimte van het 'bevriende' Streek-archief 
Il sselmonde, maar door haar verhuizing naar een andere plek moesten we naar 
een andere accommodatie omzien. Die is gelukkig nog tijdig gevonden bij de 
Historische Vereniging Capelle aan den IJssel, in de educatieve ruimte van haar 
museum in het J.A. Beijerinck gemaal aan de Bermweg 13, Capelle aan den 
IJssel. De locatie is prima bereikbaar, maar ietwat 'verstopt' voor mensen die 
er voor de eerste keer een bijeenkomst willen bijwonen, ook al omdat de locatie 
niet goed bewegwijzerd is (zie hiervoor nog even het prima kaartje op onze 
website!!). De samenwerking met HVC en museum-medewer-kers verliep 
afgelopen jaar in een zeer prettige en gemoedelijke sfeer. 
-Voor zover mogelijk hebben leden van ons bestuur ook de landelijke 
activiteiten binnen de NGV bezocht, zoals penningmeester-overleg en PR
bijeenkomst, alsmede -uiteraard- de Landelijke Vergadering van de NGV, in 
voor- en najaar. Daarnaast werden door bestuursleden enkele (al dan niet
NGV-)bijeenkomsten opgeluisterd, maar een echte presentatie (b.v. bij 
archieven, o.a. met als doel om 'starters in de genealogie op de goede weg te 
zetten' -en daarbij natuurlijk ook wat aan ledenwerving te doen), zat er in het 
afgelopen jaar niet in. 
-Het ontbreken van een actieve webbeheerder voor onze afdelings-informatie 
binnen de landelijke website, deed zich telkenmale voelen, o.a. door de on
mogelijkheid om regelmatig (b.v. met een Nieuwsbrief) met onze leden te 
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communiceren. Dit was één van de belangrijkste knelpunten binnen onze 
afdeling, maar gelukkig mochten wij in onze eerste bijeenkomst in januari 2015 
daarvoor toch een enthousiaste kandidaat kunnen strikken, die in onze voor
jaars-Leden-vergadering verkozen zal gaan worden. 
Tot zover het verslag van het 'bestuurlijke reilen en zeilen' van onze afdeling in 
het afgelopen jaar 2014. [ao] 

FINANCIEEL VERSLAG 2014 - BEGROTING 2015 
werkelijk begroting begroting werkelijk 

2014 2014 2015 2013 
Ontvangsten: 
van NGV 3600,00 4700,00 4805,00 4125,00 

Voorziening Aso• verk. Migr+Pass. 14,00 

Rente Zkl. Spaarrek. ASD 24,39 34,24 

GensDataPro-cursus cursisten 330,00 250,00 

GensDataPro-cursus van ASO rek. 65,00 

GensDataPro-cursus naar ASO rek. 101,50 

Diverse verzendkosten 3,00 

Ansichtkaarten naar ASD rek. 131,50 

~~~~~~t.!.3~-----------~E,3~-~oo,~-~~5,o~-~~~ 
Uitgaven: 
1. Zaalhuur 175,00 250,00 165,00 225,00 

2. Sprekers a. vergoeding 

b. reiskosten 

3. Afdelingstijdschrift a. drukkosten 

b. verzendkosten 
b. nog te betalen 
c. overige kosten 

d. ontv. vergoeding 

4. Bestuurskosten a. reiskosten 
b. vergaderkosten 
c. overige kosten 

5. Promotie-activiteiten 

6. Bibliotheek en documentatie 

7. Diverse kosten bet. verkeer 
kosten jubilarissen 
GensDataPro-cursus 

ASO GDP cursus 

123,95 
48,80 

2145,44 

699,56 
241,59 
614,80 
-10,00 

0,00 
0,00 

27,15 

0,00 

0,00 

50,07 
0,00 

228,50 
101,50 

150,00 150,00 150,00 
60,00 75,00 55,80 

2300,00 2320,00 1860,71 
900,00 1100,00 710,50 

211,78 
720,00 680,00 513,04 
-10,00 -10,00 -10,00 

50,00 50,00 16,20 

0,00 0,00 0,00 
50,00 50,00 19,99 

180,00 150,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

50,00 75,00 45,37 
10,00 

315,00 
65,00 

Uitgaven totaal 4446,36 4188,39 ------------------------------------Betreft vorig jaar -241,59 
Nog te betalen dit jaar 231,14 

Totale lasten 2013 4435,91 4700,00 4805,00 
Pei-~ra~~~~~~~~~~~teaj---~M~2--o,oo---~o-3~ss 
Per saldo (ontvangsten min uitgaven) -258,97 244,71 

[Jan Kees W epster] 
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NIEUW: GENEALOGISCH CAFÉ op ZATERDAG 30 MEI a.s. 
Ons afdelingsbestuur heeft recent in haar bestuursvergadering gesproken over 
het aantal afdelingsbijeenkomsten en de wens uitgesproken om dat uit te 
breiden. 
Dat zou ('bijna' binnen onze begroting) kunnen door het beleggen van thema
bijeenkomsten, waarbij leden hun (zoek)problemen kunnen voorleggen en er 
wellicht een thema aan de orde komen kan waarbij we al dan niet een speciale 
inleider kunnen uitnodigen. 
Op zaterdag 3 0 mei organiseren we daarom ons eerste Genealogisch Café, met 
als onderwerp: "Voors en tegens van liet gebruik van MyHeritage in Aldfaer". 

Op dit moment is er binnen 'Genealogisch Nederland' nogal wat gaande 
rondom de activiteiten van MyHeritage - een website die deels gratis, maar 
deels ook betaald, haar verzamelde informatie aan genealogen beschikbaar 
stelt. Onze nieuwe afdelings-webbeheerder Fred Janssen zal dit onderwerp 
inleiden en een overzicht geven van de al dan niet betaalde oplossingen en wat 
er allemaal kan ( of juist niet) en 'wat dat dan moet kosten'. 

Verder zal Fred een toelichting geven op de plannen met ons afdelingsblad 
1340, afdelings-website, nieuwsbrief en onze nieuwe Facebook-pagina. 
We willen er graag met de aanwezigen over in discussie gaan. Het belooft een 
interessante bijeenkomst te worden! Inloop vanaf 13:00 uur in onze huidige 
locatie in het J.A. Beijerinck-gemaal aan de Bermweg 13, Capelle aan den 
IJssel. De inlooop is vanaf 13:00 uur, de aanvang is 13:30 uur. [Fred Jansen] 

NIEUWE BESTUURSLEDEN IN ONZE AFDELING 
Op verzoek van de redactie volgen hieronder de bijdragen van Janneke van 
Andel, Ron Kollen en van Fred Franssen, welke allen hebben aangegeven een 
bestuurs-functie binnen ons bestuur te willen innemen. Het vierde nieuwe 
bestuurslid - Nico Lambermon - stelde zich in vorige 1340 al aan u voor. 

Met veel genoegen introduceer ik mijzelf: Janneke van Andel uit Dordrecht, 
geboren 24 juli 1953, als toetredend lid van het bestuur van de NGV
Rotterdam e.o .. 
Mijn roots liggen bij de Brabantse 'Van Andel-tak' die begin 1900 verhuisde 
naar mijn geboorteplaats H.I. Ambacht, Zuid-Holland. 
Het in kaart brengen van mijn stamboom en het uitzoeken van mijn familie
geschiedenis interesseert me vooral de afgelopen 15 jaren. In mijn werkend 
leven leg ik verbanden in mijn beroep van biografisch/levensloopbaancoach 
wat de laatste jaren ook nieuwe impulsen krijgt door het verbinden van het 
l~vensverhaal met de familiegeschiedenis. 
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Een mooie ontwikkeling die al vele stamboomonderzoekers de gelegenheid 
heeft gegeven hun familieverhaal in boekvorm of in een persoonlijk 
videoportret neer te zetten. 
Ook de DNA- genealogie vindt ik een mooi kennisgebied. De loop van een 
mensenleven in historisch perspectief is een onderzoeksroute die mij nooit 
verveelt en vele anderen met mij niet. Ik hoop vanuit mijn bevlogenheid bij te 
kunnen dragen in het vertegenwoordigen van de belangen van de leden van de 
NGV Rotterdam. [Janneke van Andel] 

Mijn naam is Ronald Kollen en ik ben nu ongeveer sinds 1996 bezig met mijn 
hobby genealogie. Ik heb altijd interesse gehad in geschiedenis en ook ik vroeg 
me af, waar onze familienaam nu toch vandaan komt. Het (onder)zoeken is al 
heel erg leuk maar tijd rovend. Ik ben van 1967, dus volop aan het werk en heb 
een druk gezin. En sinds kort begonnen als zzp'er. Maar zodra ik weer nieuwe 
vondsten heb, met name nu foto's of documenten dan kan ik me prima ontspan
nen in mijn hobby genealogie. 
Nu las ik laatst een stukje in 1340 dat er (weer) hulp werd gevraagd in het 
bestuur. Hierop heb ik gereageerd, wat ik tot op dat moment nooit eerder had 
gedaan. Vreemd eigenlijk want juist bij onze vereniging kan je met elkaar 
kennis maken en informatie uitwisselen. Of advies vragen, kortom: zou je juist 
meer contact kunnen maken, om inhoudelijk meer te kunnen uitwisselen over 
onze mooie hobby genealogie. 
Op dit moment loop ik mee in het bestuur en zal ik t.z.t. gaan kijken hoe ik de 
vereniging kan ondersteunen. En mogelijk zie ik jullie op een volgende bijeen-
komst. [Ronald Kollen] 

NIEUWE WEBMASTER 
Sinds kort is een nieuwe webmaster voor onze afdeling actief: Fred Franssen. 
Fred is opgegroeid in onze regio maar woont alweer een tijd in Brabant, in het 
dagelijks leven is hij IT-consultant. 
Hoewel hij pas enkele jaren met met genealogie bezig is, is Fred erg actief in 
de genealogie. Buiten onze afdeling ook als programmacommissielid voor 's
Hertogenbosch-Tilburg en het geven van presentaties voor Wie Was Wie, vele 
Handen en Zoekakten. 
Ook ondersteund hij via Facebook nazaten van Nederlandse immigranten die in 
de Nederlandse bronnen op zoek gaan naar hun voorouders, als beheerder van 
de Dutch Genealogy Facebook groep: facebook.com/groups/DutchGenealogy. 
Fred is begonnen met het verversen van alle afdelingspagina's op onze eigen 
webstek (ons plekje op de NGV website) op ngv.nl/wwwRTM 
Daarna zal er gewerkt worden aan nieuwe pagina waarbij we naast informatie 
voor onze leden ook plaats willen bieden aan verhalen en genealogieën die 
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onze leden willen publiceren. Dus dat wat vroeger in het afdelingsblad stond, 
voordat het een mededelingen- en artikelenblad werd, zullen we terugbrengen 
op onze webstek. 
Ook wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een overzicht van alle plaatsen in ons 
afdelingsgebied met verwijzing naar de bijbehorende archieven en historische 
verenigingen (zie verderop in deze 1340). 
Recentelijk zijn de e-mailadressen voor de afdeling onder handen genomen, 
voor het bestuur van de afdeling gebruikt u bestuur@rotterdameo.ngv.nl, op de 
bestuurspagina van onze webstek kunt u de individuele bestuursleden een 
bericht sturen. 
Ondertussen heeft Fred ook een Facebook pagina voor de afdeling gemaakt 
waar we nieuws vanuit de afdeling en genealogisch nieuws vanuit onze regio 
zullen delen: facebook.com/ngv.rotterdam.eo 
Als laatste zal Fred ook de computer ondersteuning voor leden van de afdeling 
voor z'n rekening nemen. Berichten kunnen per e-mail naar: webmaster@ 
rotterdameo.ngv.nl, een reactie ontvangt u over het algemeen binnen 24 uur. 

[Fred Janssen] 

VERSLAG VAN ONZE AFDELINGSBIJEENKOMST op 
24 januari 2014, over GENEANET, door Odette Fransen. 
Er waren bij deze bijeenkomst bijna 40 bezoekers! NIET alleen van onze eigen 
RTM-afdeling, maar ook bezoekers/sters van andere afdelingen, die dit een 
interessant onderwerp vonden en de moeite namen de lezing bij te wonen. 
Dit zien we steeds vaker gebeuren. Omdat veel leden van de NGV via de 
website kunnen lezen wat andere afdelingen van de NGV aanbieden, reizen ze 
verder dan "hun gebied" om toch zo wat op te steken! Ben ik trouwens een 
groot voorstander van! Oftewel: ik raad u aan hetzelfde te doen. 
Ook maken we zo kennis met 'bezoekers', die uit nieuwsgierigheid, een 
bijeenkomst bijwonen ... Ook super! (lees: toekomstige leden? .... ) 

Odette Fransen werkt bij Geneanet. Via de beamer en haar laptop, liet ze de 
mogelijkheden zien, wat we allemaal via Geneanet kunnen opzoeken EN zelf 
kunnen doen. Het is een secundaire bron. Dat betekent dat deelnemers/sters 
gratis hun familiestamboom online zetten. Anderen kunnen zo hun familie
gegevens weer aanvullen of corrigeren. 
Hierbij geldt ook weer: CHECK ook DIE gegevens met bronnen! 
Internet is NIET altijd de waarheid! Maar dat weet u ondertussen natuurlijk al 
lang! U kunt een premium abonnement afsluiten, zodat u nog meer informatie 
via Geneanet kunt zoeken. Bij eventuele vragen is Odette altijd bereikbaar. 
Ook niet verkeerd! [Conny] 
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TERUGBLIKKEN op HILLEGERSBERG 
Op 2 februari was, samen met de Historische Vereniging Hillegersberg, de 
boekhandel Maximus gastheer voor een lezing over de geschiedenis van 
Hillegersberg. 

• Spreker was RoelofVennik, onze afdelings-voorzitter, maar tevens auteur van 
het boek 'De geschiedenis van Hillegersberg'. De lezing werd door ca. 70 
belangstellenden bezocht. 
Tijdens deze bijeenkomst kreeg de spreker de 'Willem van den Hoonaard
oorkonde' uitgereikt uit handen van de voorzitter van Stichting Historisch 
Hillegersberg. Deze oorkonde werd op 2 februari voor het eerst uitgereikt en 
wordt verleend aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt om de 
geschiedenis van het voormalige dorp Hillegersberg te onderzoeken en te L 
beschrijven. [RV] 

ZEGENINGEN EN IRRITATIES BIJ DIGITALISERING, 
SOCIAL MEDIA EN COMPUTERGENEALOGIE BIJ 
STAMBOOMONDERZOEK. 
Vroeger was alles beter, beweren sommigen terwijl anderen elke verandering 

als een verbetering zien om onze hobby nog sneller en beter uit te kunnen 
oefenen. 
Ook ik besef dat we inmiddels nauwelijks nog zonder de computer kunnen, in 
de zoektocht naar onze voorouders. Beide benaderingen hebben wel iets 
positiefs in zich. 
Na de komst van het internet is de wereld voorgoed veranderd, zowel zakelijk 
als privé zou ik niet meer zonder kunnen. Ik denk nog steeds met weemoed 
terug aan de geur van oud papier, die ooit de passie voor het verleden en met 
name mijn eigen familiegeschiedenis in mij deed ontwaken. 
De schaduwzijde van dit alles mogen we echter niet uit het oog verliezen. 
Verregaande automatisering en digitalisering , social media en 
computergenealogie schakelt soms onze broodnodige kritische blik uit of 
neemt gemakkelijk alles voor zoete koek aan. 
Computergekte die vooral bij de jongere generatie is toegeslagen als een virus 
dat het kritisch denkvermogen lijkt aan te tasten. 
Let wel, en excuseer mij deze zijsprong: al deze ontwikkelingen zoals 
internetbankieren en in de supermarkt betalen met uw smartphone zullen 
uiteindelijk leiden tot werkeloosheid aan de onderkant van de samenleving die 
niet meer zal terugkeren. Massaontslagen zoals nu bij grote warenhuizen 
vormen al bewijs genoeg voor deze stelling. 
Velen van ons hebben al honderden vrienden op facebook maar vereenzamen 
achter hun eigen voordeur. 
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Ik zou-zo nog wel even kunnen doorgaan, maar men zou mij kan kunnen 
bestempelen als een oude zeur die niet met zijn tijd mee wil gaan. 
Ook heb ik de wijsheid niet in pacht en wil ik u geen mening opdringen. 
We zullen verder moeten in het licht van de huidige mogelijkheden en de 
daaraan gekoppelde toekomstige ontwikkelingen en mogelijke beperkingen. 
Wanneer mijn buurman denkt binnen een week, zittend achter zijn computer 
zijn complete stamboom uit te kunnen zoeken laat ik hem maar in diewaan. Ik 
probeerde het afgelopen maand zelf door de kwartierstaat van mijn 
schoonzuster uit te zoeken. Inderdaad: ik kwam een eind en produceerde al snel 
zo'n 500 kwartieren. Wat echter de waarde van dit onderzoek is, hoef ik een 
ervaren genealoog niet uit te leggen. 

~ pe serieuze genealoog weet wel beter. 
~et is echter niet verkeerd ook gebruikt te maken van al het mooie wat internet 

te bieden heeft. 
Gunstige ontwikkelingen zoals Wiewaswie? Juich ik alleen maar toe. Achter de 
computer gezeten kan ik een genealogie of kwartierstaat al vast opzetten waar 
het de primaire gegevens van geboorte, huwelijk en dood betreft. Het wachten 
is echter nog wel op een landelijke dekking van Wiewaswie ... 
Toen, het was nog in de vorige eeuw, ook internet zijn intrede deed in de 
genealogiebeoefening waren het vooral de gevestigde en vergevorderde 
genealogen die zich negatief uitlieten over het gebruik van internet. Het was 
een internet zonder bronvermeldingen of veel secundaire gegevens. Gelukkig 
zijn de meesten van hen nu positief kritisch. Kritisch waar het gaat om vaak 
ontbrekende bronvermelding en het kritiekloos overnemen van genealogische 
gegevens van anderen zonder dit zelf te controleren. 
Nog steeds hebben veel onderzoeksresultaten op internet de diepgang van een 
natte krant. Maar er zijn gelukkig steeds meer goede uitzonderingen. 
We leven in steeds snellere tijden, een gegeven waar we allemaal mee te maken 
hebben. 

\Hierdoor gedreven denken veel nieuwe stamboomonderzoekers dat werkelijk 
alles wat beschikbaar is op internet te vinden zou zijn, terwijl dit ongeveer 10% 
is van wat voor genealogen interessant zou kunnen zijn. 
Gevolg is het eindeloos overnemen van de fouten van anderen en het vaak 
uitsluitend publiceren van primaire gegevens zonder iets te weten van de 
verdere levensloop van onze voorouders. [RoelofK. Vennik] 

TIJDREIZEN 
Een tijdreis maken .... , zomaar enkele minuten "zien" hoe of mijn voorouders 
geleefd hebben .... 
Een droom? Soms niet. Ik heb het verleden week (onverwacht) meegemaakt ... 
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Mijn ouders, resp. 81 en 83 jaren oud, zijn nog helder van geest , wonen nog op 
zichzelf, en zijn lichamelijk gezond ..... ( ouderdomskwalen niet meegerekend!) 
Vorige week was een neef van mijn vader overleden. Mijn ouders wilden naar 
de kerk, begraafplaats en daarna condoleren. 

• Omdat pap heeeeel langzaam loopt, hadden we besloten om de rolstoel mee te 
nemen, zo dat mam alleen voor zichzelf hoefde te zorgen en ik was dan "de 
mantelzorgster" voor pap. 
De katholieke kerkdienst nam ruim een uur in beslag. Ik rook weer de bekende 
wierook en hoorde weer de Latijnse gezangen. 
De begraafplaats lag achter de RK kerk. Het condoleren vond plaats bij een 
horecazaak een eindje verderop. Net zoals ik tijdens mijn jeugd ervaren had. 
Maar wat het meeste indruk maakte? Het dorpscafe, waar we de familieleden 
konden condoleren. Daar had de tijd pas echt stilgestaan. (Ik noem geen 
woonplaats, omdat sommigen me dit misschien niet in dank af zullen nemen.) 
Ramen met kleine ruitjes. Luiken, in de kleuren groen, rood en wit. 
Brabantse (rood-witte) gordijntjes ... 
Achter het oorspronkelijke gebouw, was een zaal aangebouwd, uit de jaren ... ? ... 
Met grootmoeders gebruiksvoorwerpen, een houten eg aan de wand en lampjes 
met brabantsbonte bekleding. Voor mij even een echte tijdreis! 
Gelukkig had ik ruim de tijd om familieleden de hand te schudden en te 
vertellen dat ik volop bezig ben met voorouderonderzoek. 
Een aantal heeft beloofd om contact met me op te nemen en me verder te 
helpen. Ik kijk uit naar reacties! [C.B.-v.d.E.] 

PALEOGRAFIE ... 
Aan het eind van de zaterdag, gaan mijn man en ik regelmatig naar een 
plaatselijk dorpscafeetje om de dingen van de afgelopen week door te nemen ... 
"En Con, heb jij vandaag nog iets speciaals gedaan?" 
"Ja, een les paleografie gevolgd bij ons op het dorp!" 
"Zwaar zeker?" 
"Nou zwaar ... gewoon even pittig, vooral als je weinig ervaring hebt!" 
'Ik begrijp je ... Paal - eografie doe je niet op een dag, daar heb je daaaaagen 

d• Il voor no 1g ..... . 
"Ik denk dat je gelijk hebt. ... " 
Paleografie doe je niet op EEN dag ... 
Nee ... om te leren PAAL-dansen heb je meer tijd nodig... [C.B.-v.d.E.] 

HOE STAAT U BIJ ONS BEKEND? 
Natuurlijk krijgen we uw naam en adres door van de centrale administratie van 
de NGV, wanneer u uw contributie betaald hebt. En elk kwartaal een etiketje 
voor de verzending van deze Afdelingsberichten: '1340'. 
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Maar hebt u uw eigen 'profiel' al eens bekeken op de website van de NGV? 
Wanneer u eens de moeite neemt om in te loggen (is echt minder moeilijk dan 
het op het eerste gezicht misschien wel lijkt) dan zult u een schat aan 
informatie vinden (naast de andere 'algemene' informatie - óók niet mis - die 
op deze 'website voor de Genealoog' allemaal te vinden is). 
Erg belangrijk is dan ook, dat u uw eigene-mail-adres nog even checkt ... 
Staat u niet met uw juiste mail-adres in uw profiel, dan gaat u onze regelmatige 
mail-nieuwsbrieven missen, en dat zou jammer zijn! 
Dus: neem een kijkje op onze website, houdt uw lidnummer bij de hand (staat 
op uw etiketje van 1340, maar ook op de afschrijving van uw contributie 
(bestaat uit 6 cijfers) en log in! [ao] 

ONZE AFDELING (Rotterdam-en-omgeving) 
Had u 'enig idee' over de omvang van onze afdelings-'omgeving'??? 
Het is zo snel gezegd: 'Rotterdam' maar met een kaartje erbij (op de volgende 
pagina) gaat dat pas écht léven, zoals u kunt zien. 
Behalve 'groot-Rotterdam' reikt onze afdeling tot Gouda en Boskoop in het 
noorden, tot Gorinchem in het oosten, 'groot' Dordrecht, Numansdorp en 
Hellevoetsluis in het zuiden, en Hoek van Holland Ga inderdaad: ook gemeente 
Rotterdam ... ) in het westen. 
Onze nieuwe webmaster tekent voor deze 'geografische' weergave, en zal op 
onze website ook een uitgebreide opsomming plaatsen van de in onze regio 
aanwezige archieven, historische verenigingen etc., opdat we ( u en wij) wat 
gemakkelijker op zoek kunnen naar historische verenigingen. 
Vraag nog wel aan een ieder: ga eens op zoek naar de lijst op onze website 
( onze eigen webstek op de grote uitgebreide NGV-website) en neem de lijst 
met plaatsnamen eens door. Van een aantal gemeenten is ook niet bekend of 
daar wel een Historische Vereniging (of 'iets' met een andere naam maar wel 
met min of meer een zelfde doelstelling) aktief is. Dat geldt dan voornamelijk 

oor de gemeenten in de Hoekse Waard en op Voorne-Putten. 
Neemt u er de kaart eens bij, en (natuurlijk) de lijst op de website, en laat het 
onze webmaster even weten wanneer u nog een 'open plek' in de lijst kunt 
vullen. Zo groeit de lijst dan naar een uitgebreid 'naslagwerk'! 
Overigens ook: onze afdeling 'RTM' grenst aan de afdelingen WNB-UT~
DFL-ZLD-RYN. Of even 'vertaald': aan West-NoordBrabant, Utrecht, 
Delfland, Zeeland en Rijnland. Ook van die afdelingen worden de afdelings
activiteiten opgenomen in de agenda die u op onze eigen 'web-stek' vindt. 
U kunt - wanneer een onderwerp u aanspreekt- altijd zo'n bijeenkomst van een 
andere NGV-afdeling bijwonen (da's nou het voordeel van uw lidmaatschap!). 
Dus: doe er uw voordeel mee! [ao] 
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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 2015 € 12,-·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: voorzitter@rotterdameo.ngv.nl 
,,, 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 

of 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 / programma-commissaris: 
C. Biesheuvel - van den Eijnden (Conny), Dorpsstraat 63, 3274 BC Heinenoord 

tel. (0186) 60 12 15, e-mail: conny@rotterdameo.ngv.nl 

Het bestuur van de afdeling wordt per 11 april aangevuld met de volgende 
leden: Nico Lambermon, Ron Kollen, Janneke van Andel en Fred Janssen. 

(zie de afdelings-website) 
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. 
1, 
~ PR-zaken en redactie website: vacature 

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

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

Ondersteuning computerzaken: Fred Janssen, webmaster@rotterdameo.ngv.nl 
website: http://www.ngv.nl/wwwRTM/ 

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

© 2014 overname van teksten slechts toegestaan met vermelding van bron en auteur. 

Kopij voor het voigende nummer s.v.p. voor 2 juni 2015 insturen.ISSN 1380-3891 


