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CONNY'S COLU1\1N (13): Is u ook opgevallen, dat ... ? 
dat ... wat? 
Er soms bepaalde dingen op je pad komen ... waarbij je denkt: Hoe kan dat 
nou?? Dat is toch ook toevallig ... 
Terwijl ik deze column aan het typen ben, denk ik bij mezelf: "oh, ik had die 
ene mevrouw nog moeten feliciteren met haar verjaardag, via facebook ... " 
Ik ben altijd één van de laatsten om te feliciteren, om te voorkomen dat ik daar
na iedere keer piepjes hoor van anderen die haar ook op facebook het beste 
wensen. Of moet ik toch maar eens gaan uitzoeken, waar de 'knop' zit oin dit 
probleem op te lossen ... 
Enfin, ik heb dus mijn (verlate) felicitatie bijna gestuurd als ik besluit even te 
kijken wie haar allemaal al gefeliciteerd hebben. En bij toeval lees ik een felici
tatie van ene mevrouw met de naam H. van den Eijnden. Ze is getrouwd met 
Van den Eijnden uit Oud-Gastel. Familie??? En haar meisjesnaam is: Leeuwe
stein.... Ik laat haar via messenger weten, dat ik Van den Eijnden heet en op 
een boerderij woon met de naam 'Leeuwenstein' ... 
Social media? Geweldig! [C.B.-v.d.E.] 

Beste lezers en lezeressen van ons afdelingsblad 1340. 
Ik ben één van de bestuursleden van uw NGV-afdeling Rotterdam e.o. 
EEN van ... want sinds kort heeft ons bestuur versterking gekregen! Daar ben ik 
heel erg blij mee ! ! ! 
We zijn in een soort van stroomversnelling terecht gekomen met deze nieuwe 
bestuursleden. Geweldig! Ik kan het niet anders noemen. 
Eén van mijn taken is het organiseren van de sprekers op de afdelingsmidda
gen. Een leuke taak. Maar waar ik vaak tegenaan liep? Tijdgebrek! 
Herkenbaar? Gelukkig kan ik u mededelen, dat ik sinds kort een probleem 
minder heb ... Ik heb namelijk een les gevolgd bij "The cleaning academy" ! 
Ja ja - u leest het goed! Daardoor heb ik meer tijd gekregen om me in te zetten 
voor onze NGV-afdeling, oftewel... 
U hoort nog van me wat het thema wordt voor onze volgende bijeenkomst. .. 

[C.B.-v.d.E.] 
KOMENDE AFDELINGSACTIVITEITEN 
Met ingang van het nieuwe (najaars-)seizoen hebben we goed nieuws voor u! 
Onze Afdelings-activiteiten verhuizen nl. van Capelle a/d IJssel naar 
Vlaardingen!! 
Nu waren we geweldig blij, dat we (nadat we een jaar geleden niet meer terecht 
konden in het Streekarchief van IJsselmonde omdat haar nieuwe locatie 'van 
rechtswege' in het weekend gesloten was) bij de Historische Vereniging aldaar 
terecht konden, maar de ruimte was eigenlijk wat te krap - de bereikbaarheid 
(vooral met openbaar vervoer) liet nog wel eens wat te wensen over, maar 
vooral kregen we talloze malen van onze bezoekers te horen dat we in het 
historische Gemaal zo slecht te vinden waren .... 
Gelukkig zijn alle drie de bezwaren bij onze nieuwe locatie in één klap voorbij. 
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In het Museumpaviljoen 'De Joon' van het (op 20 juni j.I. geopende) 
Museum Vlaardingen (met als -ook voor onze NGV-leden - zeer interessante 
ondertitel '5.000 jaar leven in de Delta'!) zijn we zowel met eigen vervoer (en 
nog altijd gratis vlak-bij parkeren) als met het Openbaar Vervoer (op zo'n 300 
meter vanaf het NS-station Vlaardingen-Centrum) in een ruime locatie goed 
vindbaar aan de waterkant van de W esthavenkade, tegenover het vernieuwde, 
uitgebrei-de museum. Met alle mogelijkheden van dien: een eigen koffie- en 
thee-hoek, goede audio-visuele middelen en prima mogelijkheden voor onze 
sprekers. 
Komt u niet met de trein (lijntje Rotterdam-CS - Hoek van Holland), dan kunt 
u (komend vanuit het zuiden) direct na de Beneluxtunnel de afslag (afrit 16) 
Vlaardingen-Oost/Schiedam- West nemen. En andersom: vanaf de A20 
(Rotterdam - Hoek van Holland) neemt u op het Kethelplein de A4 naar het 
zuiden, en vlak voor de Beneluxtunnel neemt u diezelfde afslag. Onderaan de 
afrit gaat u naar 'Vlaardingen' en u blijft de weg volgen, die uiteindelijk naast 
de spoorbaan loopt. Aan het einde, bij de Vlaardingse oude Haven, gaat u 
NIET de spoorbaan over, maar u rijdt even links en dan meteen rechts, de sluis 
over en pas daarna steekt u de spoorbaan over. U blijft dan langs de (West
)havenkade rijden tot u na enkele honderden meters réchts het paviljoen De 
Joon ziet liggen ( aan de huizenkant is daar de ingang van het Museum, alsmede 
de Vlaardingse VVV gevestigd). Parkeren kunt u het beste door tegenover het 
paviljoen de Vetteoordsekade op te rijden. Na 100 meter is een parkeerplaats, 
en is die vol, dan kunt u ietsje terug en dan de straat parallel aan de 
Westhavenkade (= Landstraat) in. Ook daar zijn meestal wel wat 
parkeerplekken, nog nét buiten het betaal-gebied. Staat álles echt helemaal een 
keer vól, dan rijdt u even terug en gaat vóórdat u bij de spoorbaan bent, rechts 
af (Parallelweg). Aan de linker zijde is dan - net voorbij het station - nog een 
groot parkeerterrein waar u bij langer dan twee uur parkeren wel iets moet 
betalen ... • 
En komt u iets vroeger, of wilt u vóór vijf uur nog een museumbezoekje bren
gen: met uw Museumkaart mag u gratis naar binnen - ook op de oude Haring
logger VL92 De Balder, die (meestal) aan de kade afgemeerd ligt. [ao] 

Op zaterdag 5 september organiseren we een kennismakings-bijeenkomst 
voor nieuwe afdelingsleden. 
We nodigen hierbij alle nieuw leden van het afgelopen ( één of twee) jaar uit 
om elkaar een beetje te leren kennen en alle genealogische ideeën, vragen, evt. 
problemen die leven, enz. te bespreken. 
Onze bestuursleden geven uitleg over de NGV afdeling Rotterdam e.o., over de 
landelijke vereniging, de mogelijkheden op de website van de NGV en vertel
len hoe u optimaal kunt profiteren van uw lidmaatschap. 
De bijeenkomst is uitdrukkelijk óók toegankelijk voor bestaande leden die 
meer willen weten over de mogelijkheden voor onderling contact of anderzijds 
vragen hebben. Kom naar Vlaardingen en neem gerust een introducé mee. 
Vanaf één uur is er koffie, en om half twee beginnen we de bijeenkomst. [fj] 
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De daarop volgende bijeenkomsten zijn dit naar nog geprikt op de zaterdagen 
10 oktober ('genealogisch café') en 14 november (met een spreker). 
Tijdens het zgn. Genealogisch Café kan er een aantal vragen van uw kant, vijf
minuten-praatjes over uw onderzoek of uw specifieke problemen aan de orde 
komen, maar ook komen algemene wetenswaardigheden (b.v. een uitgebreide 
'rondleiding' over onze geheel vernieuwde afdelings-website, door onze nieuwe 
webmaster) aan bod. Het wordt vast een interessante bijeenkomst! [ao] 

TERUGBLIKKEN op RECENTE ADELINGSBIJEENKOMSTEN 
Jaarvergadering NGV afdeling Rotterdam e.o., gehouden op 
zaterdag 11 april 2015 in Capelle/IJssel 
Aanwezig bestuursleden: Roelof (vz.)-Arie (secr.)- Jan Kees (pmr.) - Conny 
(activ.)-Ron -Nico -Janneke, en een aantal leden van de afdeling - in totaal 
15 mensen (inkl. bestuur) alsmede spreker Hans Siebeling ('Humorenleer'). 
1. Welkom, door Roelof. We houden eerst de ledenvergadering - aansluitend 
dan de lezing over de Humorenleer" Het verslag van de vorige bijeenkomst: 
geen op- of aanmer-kingen, en aldus ongewijzigd aangenomen. 
2. Financieel verslag: het lijkt dat in' 1340' onderaan een rijtje cijfers (uit 
2013) is weggevallen, maar maakt geen wezenlijk verschil. Het verslag van de 
Kascommissie vermeldt dat de kas werd gecontroleerd, tot volle tevredenheid. 
l<.ascie-lid de heer A.J.H. Le Noble is aanwezig- het 2e lid, dhr. L.P. van 
Kessel, is vanmiddag verhinderd, en daarbij ook aftredend. De heer Le Noble 
schuift op als eerste lid van de commissie. Het reserve-lid dhr. P. den Hartog is 
niet aanwezig. Hij wordt nog benaderd, en de wel aanwezige hr. Rob Voogt 
stelt zich beschikbaar om als nieuwe reserve op te treden. 
Op de Begroting voor 2015 zijn nauwelijks op- of aanmerkingen - wel meldt 
secretaris dat er met ingang van het nieuwe seizoen de mogelijkheid komt om 
meer bijeenkomsten te houden wanneer we per september mogelijk verhuizen 
naar paviljoen De Joon van het Museum Vlaardingen. 
3. Bestuursverkiezing: Roelof is herkiesbaar en wordt herbenoemd. Ook de 
nieuwe bestuursleden Nico, Ron en Janneke worden allen bij acclamatie be
noemd. De taken worden in de volgende bestuursvergadering weer (her)ver
deeld. Ook verwelkomen we Fred Janssen, onze nieuwe webmaster (vandaag 
helaas verhinderd). Hij meldde zich vorige bijeenkomst aan en heeft in de 
tussentijd al een 'berg werk verricht'! 
4. Herbenoemen van onze afgevaardigden naar de Landelijke vergadering: 
Roelof en Conny blijven beschikbaar - de komende vergadering wordt Conny 
overigens (wegens verhindering) vervangen door Nico. De vergadering is daar
mee akkoord. 
5. De Algemene Ledenvergadering van de vereniging in Driebergen: naast een 
aantal standaard-punten dit keer ook 'het gedifferentieerd lidmaatschap', waar
door voor de leden de mogelijkheid ontstaat op een -naar eigen keuze- goed
koper lidmaatschap ( o.a. door een digitaal Ledenblad). 
Vanuit de vergadering is er niet bepaald een onderwerp of punt wat we mee 
moeten geven naar de vergadering. 
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In de (afdelings-)bijeenkomst - eind mei - zullen we het wel uitvoerig over 
( ook) My Heritage hebben,- één van de aanwezigen kreeg ongevraagd (na een 
aanmelding van zijn gezin voor het stamboomprogramma Aldfaer) een aantal 
foto's toegestuurd, waarover hij zeer verbaasd was. Een goede uitleg is 
daarvoor op z'n plaats, en Roelof en Fred zullen daar samen op ingaan. 
(inmiddels geweest: zie uitgebreid verslag verderop in deze 1340). 
6. In de rondvraag vraagt de heer Le Nobl_e nog (het kaartje in 1340 gezien 
hebbend) over Goeree-Overflakkee: dit is ingedeeld bij Zeeland - ook al is het 
een deel van de Zuid-Hollandse eilanden. Dit is historische zo gegroeid, en we 
hebben er onzerzijds niet echt behoefte aan om dit te veranderen - zo komt het 
uit de vergadering. • 
Daarna sluit voorzitter de bijeenkomst en luisteren we allemaal naar de spreker 
van deze middag. [ ao] 

VERSLAG LEZINGEN-MIDDAG 11 APRIL 2015 OVER DE 
'HUMORENLEER'. 
De middag werd verder ingevuld door een spreekbeurt over De Humoren-leer, 
door Jan Siebelink. Het was een uiterst geanimeerde bijeenkomst, welke helaas 
maar matig bezocht werd. Op de site: 
http://www.markiezenhof.nl/irnages/20130122 Humorenleer.pdf 
treft u een uitgebreid en geïllustreerd verslag aan: beter zouden we het niet 
kunnen, en we doen er daarom ook het verstandigst aan om u hiernaar te ver-
~~- ~ 

Verslag afdelings-bijeenkomst in mei, met als speciaal onderwerp 
"Aldfaer en MyHeritage (en stiekem ook GensDataPro)". 
Zaterdag 30 mei heeft Fred Janssen (onze webmaster) een presentatie gegeven 
over Aldfaer en MyHeritage. 
Er waren vijftien personen aanwezig, wat helaas wat mager was voor een zo'n 
belangrijk onderwerp dat de gemoederen de laatste tijd zo zeer bezig is gaan 
houden. 
Persoonlijk vond ik het een inspirerende en verhelderende bijeenkomst. 
Tijdens een uitgebreide introductie vertelde Fred (werkzaam als IT-consultant) 
over zijn start in genealogie, nu zo'n 3 jaar geleden. Na onderzoek van diverse 
stamboom-programma's ( die hij veelal ziet als ouderwets) heeft Fred gekozen 
voor het gratis stamboom-programma van MyHeritage, een van de weinige 
pakketten waarinje, zoals Fred dat zegt, "echt met een stamboom werkt en niet 
met een lijst van personen". 
Na de introductie is eerst het laatste nieuws van het CBG besproken; de om
bouw van de studiezaal zoals we die nu kennen naar een bronnenzaal ( de 
aanwezigen zien dit niet echt als een verbetering) en de 'Zeven pijlers van het 
genealogisch onderzoek' waannee het CBG tezamen met andere genealogische 
organisaties de kwaliteit van het genealogisch onderzoek wil promoten. 
Daarna door naar het onderwerp waarvoor we bij elkaar zijn: Aldfaer en 
MyHeritage. 
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Ondanks dat hijzelf de producten van MyHeritage gebruikt, ziet Fred dat 
Aldfaer één van de meeste gebruikte stamboom-programma's in Nederland is. 
En met de dreigende teloorgang van Aldfaer en de 'redding' daarvan door 
MyHeritage is het volgens Fred zonde dat door onbekendheid en onbegrip de 
nieuw geboden dienst niet of nauwelijks gebruikt dreigt te gaan worden. 
De eenzijdige 'voorlichting' die gegeven wordt door tegenstanders van My
Heritage helpt daar niet bij en leidt tot onnodige angst onder de gebruikers. 
Sommigen durfden recent niet te upgraden naar de nieuwste versie van Aldfaer. 
Overigens is Aldfaer niet door MyHeritage overgenomen of gekocht: er is 
slechts sprake van samenwerking tussen de stichting Aldfaer en MyHeritage. 
Het doel van de presentatie is het laten zien wat de combinatie van Aldfaer en 
MyHeritage voor de gebruikers kan betekenen, maar ook dat MyHeritage niet 
het duistere kwaad vertegenwoordigt. 
Tijdens de presentatie en het beantwoorden van de vele vragen vanuit de zaal is 
Fred ingegaan op zaken als veiligheid en privacy. Met o.a. de verwijzing naar 
privacy-statements die betrekking hebben op de samenwerking tussen Aldfaer 
en MyHeritage, het artikel van Bob Coret 'Over auteursrecht en licenties (het is 
niet eng)' en delen uit de algemene voorwaarden van MyHeritage blijkt dat we 
ons over veiligheid en privacy geen zorgen hoeven te maken: iedereen blijft 
zélf de eigenaar van zijn eigen gegevens en die worden middels Aldfaer en 
MyHeritage niet gedeeld met anderen! 
Desondanks heeft Fred uitgebreide tests gedaan om te kijken of onze gegevens 
inderdaad niet bij klanten van MyHeritage terechtkomen. Daar lijkt ook geen 
sprake van te zijn, maar Fred zal waakzaam blijven op dit gebied. Ondanks alle 
beloftes door Aldfaer en MyHeritage om netjes met onze gegevens om te gaan 
kan het geen kwaad om dit met regelmaat te toetsen. 
Tijdens de presentatie heeft Fred uitleg gegeven over de instellingen in Aldfaer 
die betrekking hebben op de koppeling met MyHeritage. Die koppeling kan 
namelijk ook gewoon uit gezet worden, waardoor ook degenen die geen 
gebruik willen maken van de koppeling met MyHeritage toch gebruik kunnen 
maken van de nieuwste Aldfaer versies: daar zitten namelijk meer verande
ringen in dan alleen de koppeling met MyHeritage. 
Ook het verschil tussen Smart Matches en Record Matches heeft Fred uitge
legd: Smart Matches geven toegang tot personen in andere stambomen die op 
MyHeritage staan. Ongeveer op de manier zoals bv. GeneaNet en Genealogie
online dat ook doen. 
Overigens biedt Genealogie-online dezelfde Smart-Matching technologie als 
Aldfaer: daar kunnen GensDataPro gebruikers zelfs ook gebruik van maken. 
Record Matches geven toegang tot echte bronnen, buiten MyHertige. Dat 
kunnen geïndexeerde Burgelijke Stand-gegevens zijn, DTB boeken, websites 
zoals on-line begraafplaatsen.nl, Wikitree, FamilySearch, immigratie registers, 
genealogische boeken, de vreemdelingenregisters van de Antwerpse Politie en 
uiteraard nog veel meer. MyHeritage beschikt zo over miljarden bronnen. 
Daarna is in een demonstratie getoond hoe het resultaat van de koppeling 
bekeken en beoordeeld kan worden. Het mooie van de koppeling is dat we 

1340 NGV afdeling Rotterdam e.o. 678 Jaargang 29, no. 2 - zomer 2015 



kunnen zien wat voor bronnen er specifiek voor de personen in de eigen stam
boom beschikbaar zijn, voordat we er geld aan uitgeven. Want dat is toch waar 
MyHeritage het voor doet: het verkopen van data-abonnementen. Dat kost op 
dit moment zo'n 90 Euro per jaar. 
Uiteraard is ook gedemonstreerd wat voor resultaten je krijgt als je er voor 
kiest een data-abonnement af te sluiten. 
Conclusie van Fred is wel dat er voor een serieuze genealoog te weinig Neder
landse bronnen zijn om een (langlopend) data-abonnement af te sluiten. Maar 
als je vooral onderzoek doet buiten Nederland, dan kan een data-abonnement 
erg handig zijn. 
Tip van Fred: het is meestal niet nodig om het data-abonnement ieder jaar te 
verlengen. Als je in een jaar alle Matches verwerkt hebt is het pas weer 
interessant om een nieuw abonnement aan te schaffen als er voldoende nieuwe 
bronnen zijn die de kosten rechtvaardigen. Dat is dan ook een belangrijke 
missie van MyHeritage: zorgen voor nieuwe bronnen. 
Fred was in staat veel onwaarheden die over MyHeritage de ronde doen, te 
weerleggen. Dit betekent niet dat ik alleen maar aan de zijlijn sta te juichen 
over deze relatief nieuwe ster aan het genealogisch firmament.Zoals ik al 
eerder noemde: zie ik een gevaar waar het de controle van gegevens en daar
mee de kwaliteit van de genealogiebeoefening betreft. 
Dat de extra geboden service voor de genealoog geld kost, is begrijpelijk en 
doet niets af aan de openbaarheid van gegevens die zich in archieven bevinden. 
Hieraan gaat niets veranderen. Er is dus een vrije keus om al dan niet gebruik te 
maken van MyHeritage. 
Wat betreft de mogelijkheid tot het uitwisselen van gegevens tussen genealo
gen ben ik enthousiast, al denk ik dat de gevestigde genealogische organisaties 
snel met een antwoord moeten komen die meer in gaat spelen op de wensen 
van haar leden. Tijden veranderen, ook in de genealogiebeoefening. Maar niet 
elke verandering hoeft een verbetering in te houden. De consument ( en dat zijn 
we allemaal) heeft uiteindelijk het laatste woord. [rv] 

NTR-CURSUS GENEALOGIE 
Recent vonden we op 'het web' bij de NTR-Thuisacademie een kleine cursus 
Genealogie. Onze vraag: 'Wat kunje daarbij verwachten?' 
Wat waren je voorouders voor mensen? Onderzoek doen naar je stamboom is 
razend interessant! Maar waar moetje beginnen? In deze cursus leer je hóe je 
begint met je zoektocht en welke bronnen van belang zijn. 
De cursus bevat: 10 clips met archivaris Vincent Robijn, handige links, 
handige downloads: gezinsblad en kwartierstaat. 
Een overzicht van de cursus: 

1. Wat is stamboomonderzoek? 
2. Soorten stamboomonderzoek 
3. Het eerste onderzoek 
4. Naar het archief: bevolkingsregister 
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5. Naar het archief: burgerlijke stand 
6. • Doop-, trouw- en begraafregister 
7. Voornamen en familienamen 
8. Secundaire bronnen 
9. Secundaire bronnen (2) 
10. Vestiging of vertrek 

Met het volgen van deze cursus ben je ongeveer 1 uur bezig. Geïnteresseerd? 
Kijk dan op http://ntracademie.nl/cursussen/cursuspagina/10-stappencursus
stamboomonderzoek.html Tsj a 
- wat kun je verwachten. Het is natuurlijk een erg beknopte cursus. Maar beter 
dan niets. Ze vertellen geen onwaarheden, het is gratis en voldoet aan de 
verwachting van iemand die helemaal nog niets weet. 

Het draagt wel bij tot de kennis, en neemt de mythe weg dat alles op internet te 
vinden is of in een laadje op het eerste de beste archief. Genealoge is en blijft 
hard werken. Dus stel ik me wat mild op over een cursus die je in één uur 
genealoog maakt terwijl voor een inleidende cursus al snel 25 uur nodig is om 
er even aan te ruiken. 
We zullen een volgende keer eens te kijken naar de Genealogie-cursus van de 
Open Universiteit, die zéker hóger scoort! Tot dan dus! [rv] 

WAAR KOMT HET GEBRUIK VANDAAN OM MENSEN TOT 
RIDDER TE SLAAN (bron Quest Historie) 
Romeinse slaven die trouw hadden gediend of te oud waren geworden om te 
werken, konden een klap krijgen van hun eigenaar. Die klap was goed nieuws, 
want dat hoorde bij een plechtigheid waarbij de slaaf zijn vrijheid kreeg, de 
manumissie. Met de mep werd hij nog een keer op zijn plaats gezet. In de elfde 
eeuw deed de Engelse koning Willem de Veroveraar iets vergelijkbaars. Hij gaf 
zijn zoon een stomp tegen het hoofd en maakte hem daarmee tot ridder. 
Mogelijk was deze 'ridderstomp' ontstaan uit de klap van de manumissie. 
Helemaal zeker is dat niet maar in beide gevallen kreeg je een tik voordat je in 
status omhoog ging. In andere delen van Europa ging het er in de tijd van 
Willem de Veroveraar gemoedelijker aan toe. Daar kreeg een nieuwe ridder 
een zwaard omgegepst. In de loop van de Middeleeuwen lijken deze twee 
rituelen samen te komen in de ridderslag, waarbij de koning de nieuwe ridder 
op beide schouders aantikte met een zwaard. 
Als bestuur zijn wij nieuwsgierig wie er in zijn/haar voorouderlijn een Ridder 
heeft ? Wil je er iets over publiceren in ons blad 1340 -wij hopen datje er 
even de tijd voor wilt nemen en de informative met ons en alle andere leden 
wilt delen. In het kort iets wie hij was en over zijn achtergrond en hoe is jouw 
familielijn m.b.t. deze voorouder. Het zou leuk zijn om verschillende Ridders 
onder de aandacht te brengen van onze leden. Ook staan wij open voor 
interessante aanvullingen op bovenstaand verhaal. [JvA] 
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... en nog voordat de kopij z'n plek vond in 1340 (na een mail-rondje binnen 
het bestuur) kwam er al een antwoord: 

Beste Janneke, 
Ik heb wel een leuke ridder in mijn kwartierstaat n.l. Willem de Maarschalk, of 

wel William Marshall die leefde van 1145 tot 14 mei 1219. 
Ik heb een boekje over hem, wat geschreven is door Georges Duby, vertaling 
uit het Engels: 'Willem de Maarschalk, of de beste ridder ter wereld'. 
Tijdens zijn leven diende hij vijf opeenvolgende Engelse vorsten, herstelde de 
rust in Engeland na een conflict tussen Jan zonder Land (die van Robin Hood 
dus ),en de baronnen. Voogd en meester over de jonge Hendrik m., ging als 
kruisvaarder naar het Heilige Land, en in 1217 is hij aanvoerder in de Slag bij 
Lincoln ... 
Leuk om te melden is, dat hij een soort van Middeleeuwse topsporter was. Hij 
maakte er een beroep van om alle toernooien af te reizen, waar hij veel over
winningen behaalde en zo behoorlijk rijk kon worden. In opdracht van zijn 
zoon werd na de dood van William een heldendicht geschreven L'Histoire de 
Guillaume Ie Maréchal. 
Met vriendelijke groet, Roelof 

TWEEMAAL GETROUWD MET TRIJNTJE BIJL 
Bij het opstellen van de kwartierstaat van mijn zoons kwam ik op zeker mo
ment uit bij een Hendrik Houthuijs. Deze Hendrik ondertrouwde in Amsterdam 
op 15 april 1746 als "Hendrik Houthuijsen, 26 jaar, van Werder" met "Treijntje 
Beijl van Amstelveen, oud 32 jaar." 
Hendrik en Trijntje dopen zes kinderen in Amsterdam: 

Aaltie op 18 januari 1747, 
Hendrik op 3 januari 1749, 
Marretje op 10 november 1752, 
Trijntje op 22 april 1763, 
Margreta op 21 december 1764, en 
Eldert op 13 april 1766. 

Op 14 oktober 1768 ondertrouwt hij opnieuw te Amsterdam (trouwt in 
Muiderberg 6 november 1768) als weduwnaar van Trijntje Bijl en wel met 
Catharina Dorothea Elisabeth Henne. 
Een dochter Anna Maria wordt in Amsterdam gedoopt op 21 november 1769. 
Tot zover niets bijzonders. 
Bij het zoeken naar het overlijden van Trijntje bleek, dat op 18 juli 1762 op het 
St. Anthonis Kerkhof in Amsterdam was begraven Trijntje Bijl, huisvrouw van 
Hendrik Houthuijs ... Had ik me dan vergist met de kinderen die tussen 1763 en 
1768 werden gedoopt? 
Verder zoeken leverde het antwoord: op 3 september 1762 had de ondertrouw 
plaats van "Hendrik Houthuijs, van Wender, weduwnaar van Trijntje Bijl" met 
"Trijntje Bijl van Am[sterdam], oud 24 jaren." De ondertekening door deze 
Trijntje was duidelijk in een ander handschrift. 
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Hun eerste kind Trijntje was dus vernoemd naar de overleden eerste vrouw. 
Achteraf misschien een aanwijzing, maar ja, achteraf ... 
Bij de doopinschrijvingen werd slechts in één geval (Marretje) een patroniem 
vermeld bij de naam van de moeder: Trijntje Aartsen Bijl. Dus ook daar geen 
aanleiding om te denken aan twee verschillende moeders. 
Trijntje I werd gedoopt te Amstelveen op 11 februari 1714 als dochter van Arij 
Gerritsz. Bijl en Marritje Meynsen. 
Trijntje Il werd gedoopt te Amsterdam op 15 december 1737 als dochter van 
Dirck Bijl en Grietje Tums. Haar overlijden heb ik nog niet kunnen vinden. 
Ook weet ik niet of er sprake is van een familieband tussen de twee. Misschien 
nichten? 
Verder ben ik nog op zoek naar de geboorte van Hendrik, omstreeks 1719 te 
Werder of Wender (wie herkent deze plaats?) en zijn overlijden, waarschijnlijk 
te Amsterdam tussen 1769 en 1793, wanneer zijn derde vrouw Catharina 
Henne op 21 september aldaar wordt begraven als weduwe van Hendk. 
Holtman(!). Kees van 't Hof (c.hof@chello.nl) 

VERGETEN VROUWEN IN HET FAMILIEVERHAAL/ 
LEVENSVERHAAL IN HISTORISCHE CONTEXT ! 
Enige weken geleden woonde ik een masterclass bij van Els de Kloek bij het 
instituut Dactylus vanuit mijn passie voor het het familieverhaal / biografisch 
werken. De interesse voor de stamboom/familiegeschiedenis is de afgelopen 
jaren mooi samengevallen met mijn werk als biografisch coach. Genealogie, 
biografie, familieverhaal: het kan allemaal in een prachtige historische context 
gestalte krijgen voor een genealoog. 
Aan de hand van recente voorbeelden van de geschiedschrijving, literai-re non
fictie, familiegeschiedenissen en 'faction' besprak zij de voor- en nadelen van 
diverse opties. Ze putte daarbij uit eigen ervaringen met geschiedschrijving 
voor een breed publiek. Els Kloek is als historica/ docent jarenlang verbonden 
geweest aan de Universiteit van Utrecht. Van 2011 tot 2014 was ze hoofd 
Digitale Naslagwerken van het Huygens Instituur voor Nederlandse 
geschiedschrijving (KNA W). Daar gaf ze leiding aan het Digitaal 
Vrouwenlexicon van Nederland en het Biografisch portal. Ze is ondermeer 
bekend van een cultuurgeschiedenis van de Hollandse huisvrouw (2009), 1001 
vrouwen uit de Nederlandse Geschiedenis (2013) en Kenau & Magdalena 
Vrouwen in de Tachtigjarige oorlog (2014). 
De eerste dikke pil van 1001 Vrouwen uit de geschiedenis is ontstaan door 
oprichting van de website www.vrouwenlexicon.nl en vervolgens naar haar boek 
! Op een nuchtere manier worden vrouwen uit het verleden zichtbaar vanuit de 
ontwikkelingslijn van genealogisch blok (beschrijving van leven en wat van 
betekenis is geweest) naar biogra-fisch portret. De vrouwenlexicon is mede 
samengesteld door 300 des-kundigen en is doorzoekbaar op naam, leefjaren, 
geboorte- en/of sterf-datum maar ook op rubriek/prestatie en/of reputatie met 
mogelijke illus-tratie. Vrouwen zijn geboren en/of actief in Nederland of 
Overzeese gebiedsdelen. 
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C .... 

Waarom aandacht voor vrouwen in onze geschiedenis? Terecht merkte zij op 
dat ze vaak onderbelicht zijn terwijl zij ook belangrijke rollen hebben vervuld 
in de maatschappij. 
Ze is nu bezig met de uitgave: 1001 vrouwen uit de de twintigste eeuw, wat 
rond 2018 zal gaan verschijnen. Ze heeft al 500 namen (www.lOOlvrouwen.nl). 
Door te schrijven over vrouwen kom je dichter bij de geschiedenis, 
bijvoorbeeld in haar boek Kenau en Magdalena. Het was tijdens dit onderzoek 
een eyeopener voor haar hoe moeilijk de positie van vrouwen in deze tijd 
klaarblijkelijk was. 
Er is een gat in ons besef voor wat betreft vrouwen in onze geschiedenis. In de 
geschiedenis staat vaak de man centraal en de vrouw vaak de ander. Haar 
metafoor: in het smurfendorp is er maar 1 smurfin. Het schrijven over vrouwen 
raakt ook regelmatig bepaalde thematieken namelijk de strijd tussen de sexen, 
onderdrukking etc. terwij I er zoveel meer te ontdekken valt in hun levens. Zij 
verstrekte na de pauze tips om het familieverhaal te reconstrueren door gerichte 
schrijfopdrachten en tastbare voorwerpen als inspiratiebron. Zij vertelde over 
haar onderzoek/ werkwijze en haar eigen lessen bij het samenstellen van het 
vrouwen-lexicon. 
Er is uiteraard sprake van een zekere narigheid in het verleden maar 
tegelijkertijd ook troost. Je kon overweldigd worden door je onderzoek maar 
haar advies is: baken iets af/ stel je eigen vragen aan het verleden. Familie wil 
vaak details over verleden maar waardeoordelen zijn niet aan te raden. Haar 
advies: vertel via een bron of via reputatie (zie lexicon). 
De masterclass / workshop gaf interessante achtergrondinfo over haar 
drijfveren, do's (neem ondermeer een lezer in gedachten/ bij voorbeeldje 
buurvrouw), 10 vuistregels, praktische oefeningen om zelf aan de slag te gaan 
met het familieverhaal in groepsverband. De groep was overi-gens gemengd -
zowel mannen als vrouwen waren enthousiast geraakt door de inhoudelijkheid. 
Ik ben nu benieuwd hoeveel vrouwen er al ontdekt zijn onder de Schilders aan 
de Maas, het project van de NGV afd. Rotterdam e.o. [JvA] 

INTERESSEGROEP FAMILIEORGANISATIE 
Op zaterdag 19 september a.s. is de volgende 'Nationale Familie Dag NGV', 
welke gehouden wordt in het verenigingsgebouw, Papelaan 6 in Weesp. 
Om 10.30 uur is de Ontvangst met 'koffie plus', en na de opening komt de 
Familie-Organisatie Herman Veerkamp aan bod. Rond de lunch is er dan een 
rondleiding door het verenigingsgebouw, en daarna een inleiding over het 
Drukken van familiebladen, door Editoo,Riëtte van Rooij. Daarna volgt nog 
een voorbeeld van een familiefilm, gevolgd door een inleiding over Familie
boeken & familietijdschriften, het maken en inbinden, etc. 
Het laatste onderwerp is het Ontwerpen van familiewapens & een familievlag, 
door Drs. Willem van Zon, waarna om 16.00 uur de sluiting is. 
Interesse? Meldt u zich dan aan bij Bert Veen: l.j.veen@inter.nl.net- Herman 
Veerkamp: hermanveerkamp@xs4all.nl of Jaap Booij: jac.booij@planet.nl 
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DE MAAKBARE MENS IN DE GENEALOGIE VAN DE 
TOEKOMST. 
Vroeger was alles duidelijk. Ruim 40 jaar geleden begon ik met genealogie, 
een passie die nog steeds niet is gestopt. 
Net als in de maatschappij is er heel veel veranderd. 
Toen ik nog op de lagere school zat wasje moeder de vrouw die 's middags met 
een kopje thee zat te wachten en je vader de man die 's zondags het vlees sneed. 
In biologische zin was alleen glashelder, dat je vader de man was die je had 
verwekt en je moeder degene die je op de wereld had gezet. Duidelijker kon het 
niet, daar kon je in de genealogie beoefening mee uit de voeten. 
Het feit dat de man die je als je vader zag, misschien je biologische vader niet 
was nam je daarbij voor lief. Je noteerde wat er geschreven stond en daarmee 
basta. 
Toen ontdekten we het DNA en vervolgens kloonden we andere zoogdieren en 
een ieder wist dat het daarbij niet zou stoppen. Al snel bleek 'the sky, the limit'. 
Verder onderzoek heeft nieuwe tot voor kort ondenkbare mogelijkheden ge
bracht. Het bepalen van het geslacht van een kind is binnen Europa al geen 
toekomstmuziek meer. In het meest prille stadium van het leven is het mogelijk 
dan wel voor een jongen of een meisje te kiezen. Bevalt het kind de keuze van 
zijn ouders niet, dan kan het altijd nog voor iets anders kiezen. 
Over een kleine eeuw zal het mogelijk gemeengoed zijn geworden dat twee 
mensen van het zelfde geslacht een eigen kind kunnen krijgen zonder er één te 
hoeven adopteren. 
Wanneer de moeder slechte genen heeft, kunnen deze gedeeltelijk worden ver-
vangen door die van een ander. Vraag is dan: heb je nu twee moeders gekre
gen? En de verwarring zal nog groter worden wanneer er daarnaast ook nog 
sprake is van draagmoederschap en zich zo een derde moeder aandient. 
Als genealoog wil ik mij niet uitspreken over het ethisch aspect van de maak
bare mens. Mits goed bewaakt kennen deze ontwikkelingen voor de mens ook 
veel goede kanten. 
In constateer slechts en vraag mij af, hoe we in de toekomst genealogie gaan 
bedrijven. De vraag zal niet zijn, wie je twee ouders of vier grootouders zijn, 
maar hoe je bent samengesteld en uit welke personen. 
Een kwartierstaat uit bijvoorbeeld de 24e eeuw zou kunnen bestaan uit meer 
dan de vier grootouders die we nu hebben. 
Er rust een mooie taak voor de toekomstige bouwers van genealogische 
software en wens ze veel succes. [RoelofVennik] 

BIJEENKOMST STADSARCHIEF ROTTERDAM op 19 meij.l. 
Op 19 mei 2015 waren webmaster Fred Janssen en voorzitter RoelofVennik. 
aanwezig op de brainstorm over 'dienstverlening nu en dienstverlening in de 
toekomst'. Het kernthema was: hoe staan de gebruikers erin. 
Wat gaat er goed, wat gaat er niet goed , maar vooral: wat verwachten we van 
het archief in de toekomst. 
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Directeur van het Stadsarchief Rotterdam, Jantje Steenhuis, opende de bijeen
komst die werd geleid door dagvoorzitter Angela van Seters. 
De ongeveer 45 deelnemers werden opgedeeld over vijf tafels en praatten ge
durende twintig minuten over onderwerpen als dienstverlening, wat zou beter 
kunnen of wat gaat er juist goed en hoe ziet de ideale toekomst eruit. 
Na twintig minuten ruilden we tot tweemaal toe van tafel en pakten we een 
ander kernpunt bij de horens en aan de hand van nieuwe vragen deden we op
nieuw een poging onze ideeën onder leiding van een tafeldame op een geeltje 
weer te geven. 
Deze geeltjes bleven op de tafel achter en na de pauze werden ze geëvalueerd 
en plenair gepresenteerd door de tafeldames. Hierop kon vervolgens worden 
gereageerd. 
De samenstelling van de groepen was zeer divers: studenten, gebruikers vanuit 
het concern Rotterdam, genealogen en historici. Vervolgens veranderde de 
samenstelling van de groepen en werden deze meer specifiek uit de doelgroe
pen samengesteld. We moesten op een groot vel een gezamenlijke tekening 
maken die onze toekomstvisie weergaf, of althans hoe wij de ideale toekomst 
zagen. Eén van ons verwoordde dit voor alle aanwezigen. 
Algemene tendens was: 
Het Stadsarchief is goed op weg, er is weinig te klagen maar er zijn zeker ver
beterpunten aanwezig. Er bestaat de wens om meer te digitaliseren om zo meer 
bronnen en diensten gemakkelijker toegankelijk te maken. 
Het archief moet in zijn huidige vorm blijven bestaan zodat fysiek contact en 
een goede persoonlijke dienstverlening gehandhaafd blijven. 
Een uitgebreider verslag zal zeker nog volgen en de uitkomsten zullen door het 
Stadsarchief worden geanalyseerd en uitgewerkt om te zien hoe deze uitkom
sten kunnen worden geïmplementeerd. 
De bijeenkomst was volgens mij vooral belangrijk als aanloop voor verdere 
stappen tot een intensievere samenwerking tussen het Stadsarchief en haar 
gebruikers. Het sluit bovendien mooi aan op een van de aandachtspunten 
binnen het 'voorzittersoverleg grote genealogische organisaties' waar eveneens 
wordt gezocht naar een intensievere samenwerking tussen het archiefwezen en 
de vertegenwoordigers van gebruikersgeroepen (leden van genealogische ver
enigingen). Mede door de mogelijkheid van het persoonlijk contact met de 
andere aanwezigen was dit een geslaagde bijeenkomst die wat ons betreft zeker 
om een vervolg vraagt. [rv] 

WERKGROEP GENEALOGISCH ONDERZOEK DUITSLAND 
De WGOD (website www.wgod.nl) bracht ons bij monde van Jos Kaldenbach 
ter kennis, dat de werkgroep op 14 november weer een bijeenkomst zal 
houden - dit keer over de spannende zoektocht van Barbara Lüdecke naar de 
sporen van de familie Heintges. 
Zij komt uit Lintorf, een kleine plaats met ca. 15.000 inwoners, die tegenwoor
dig bij Ratingen in de buurt van Düsseldorf hoort, en zij is al meer dan 30 jaar 
bezig met het uitzoeken van haar voorouders. 
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In de 17e eeuw wasr Lintorf een zeer onbeduidend Honschaft (gehucht) met 
zo'n 300 inwoners en een kleine Romaanse katholieke kerk, en viel het onder 
het Bergische Land. De lokale geschiedenisboeken geven aan, dat de arme en 
ongeletterde keuters (K.ötter) en kleine boeren hier dagelijks met het bewerken 
van de schrale zandgrond voor hun overleven vochten. 
Maar iets kon hier toch niet kloppen. Want aan de oostzijde van de katholieke 
kerk staat nu nog de goed bewaarde grafsteen van smid Dam Heintges uit het 
jaar 1673. Zo'n grafsteen kon een arme Lintorfer zich toch niet permitteren!? 
Bij de plaatselijke Heimatverein en in het Ratinger Stadtarchiv wist men niets 
over dezen Dam Heintges en zijn grafsteen. Nieuwsgierig geworden besloot 
Barbara Lüdecke, om de herkomst van deze grafsteen tot op de bodem uit te 
zoeken. 
Er volgden 5 jaar van intensieve navorsingen - begonnen in Lintorf, via 
Ratingen en Duisburg naar Holland. En hier kwamen verbazingwekkend zaken 
aan het daglicht. Er bleken huizen, depots (Niederlagen), scheepsaandelen en 
testamenten te bestaan, die blijk gaven van een ongelooflijke rijdom: woningen 
met goudleerbehang, schilderijen- en porceleinverzamelingen enz. In de 
spannende geschiedenis van de Lintorfer familie Heintges speelden bekende 
persoonlijkheden, zoals de predikant Nicolaas Crucius, de Rotterdamse 
burgemeester Jacob Casteleijn, Johannes van der Linden van Slingeland, 
koopman en provoost van de Munt van Holland, Adolph Herbert van der Meij 
en ook nog Johann en Jacob de Witt een rol. 
Barbara Lüdecke heeft in die 5 jaar vele uren en dagen niet alleen in Duitse 
archieven, maar ook in Dordrecht, Rotterdam, Haarlem en Leiden doorge
bracht. In de Lintorfer Heimatverein is ze 5 jaar geleden begonnen het archief 
opnieuw te ordenen ( ook in de hoop, daar toch nog iets over die Heintges te 
vinden) en sinds 1 jaar is ze voorzitter van de Lintorfer Heimatvereins. 
Geïnteresseerden naar deze avond (vnl. in de duitse taal) kunnen zich 
aanmelden via genoemde website. 

Voor-aankondiging: 
Op zaterdag 19 maart 2016 zal er weer een genea-logische en heemkundige 
markt gehouden worden, ook weer georganiseerd door de afdeling Zeeland van 
de Nederlandse Genealogische Vereniging. 
Wanneer u voor bovenstaande interesse hebt, noteer dan alvast deze datum in 
uw agenda en houdt de informatie op de NGV-website in de gaten. 

( over de website gesproken: als bijlage voor hen die nog niet hun e-mail-adres 
invulden op de NGV-website is een apart berichtje bijgesloten. Is uw mail
adres echter recent gewijzigd, dan eveneens ons verzoek om dit in het 'besloten 
deel' van de website aan te willen passen!). 

Bestuur en redactie van de NGV afd. Rotterdam e.o. wensen u een fijne 
vakantie-periode, behouden thuiskomst en daarna weer een mooi en nieuw 
Genealogisch Jaar, te beginnen op zaterdag 5 sept. in Vlaardingen. [ ao] 
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t 340 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: 
website: http://www.ngv.nl/wwwRTM/ 

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) q22 090 / 06 5137 0460, e-mail: penningmeester@rotterdameo.ngv.nl 

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

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

Nico Lambermon, Sparrenstraat 7, 3203 XP Spijkenisse, tel 0181-611586 
mob. 06 1077 2948, nico@rotterdameo.ngv.nl 

Ron Kollen, Lekstraat 37, 3207 RA Spijkenisse, tel. 0181 - 628884, 
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