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JAARGANG 30        VOORJAAR 2016       No.  

Noteert u alvast  de volgende data van de komende bijeenkomsten:  

19 maart, 9 april en 21 mei  

in museumpaviljoen De Joon van Museum Vlaardingen.  

Inloop vanaf 13:00, aanvang 13:30 (tot ca. 16:00 á 16:30 uur). 

Nadere informa6e op de volgende pagina’s.  

 

(Kaart van Delfland, Schieland, Voorne-Putten, Goeree en IJsselmonde van Balthasar Florisz.  
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van Berckenrode, landmeter, 1690, (90 gedraaid) - Collectie Stadsarchief Rotterdam, 

catalogusnr XXX7, uit Atlas [na 1688 uitgegeven door F. de Wit], kaart 103)  
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Van de redactie  
  

Welkom  bij deze eerste uitgave van de volledig vernieuwde 1340.  

Het hoofdbestuur van de NGV heeft vorig jaar besloten een test te starten met 

het centraal drukken en verzenden van de afdelingsbladen. De afdeling 

Rotterdam e.o. heeft besloten deel te nemen aan deze test, deze keuze leidde 

er toe dat de gehele uitgave vernieuwd is. Dat betreft vooral het technische 

deel, inhoudelijk treft u de bekende rubrieken aan.  

  

Deze wijziging houdt ook in dat eindredacteur Arie Ouwendijk het stokje over 

heeft gegeven aan mij, Fred Janssen. Ik wil Arie hiervandaan dan ook 

bedanken voor zijn jarenlange inzet voor 1340.  

Voor de volledigheid vermeld ik ook nog even de overige redactieleden: Conny 

Biesheuvel-van den Eijnden, Janneke van Andel en Regina Philip. Gaarne 

vernemen wij uw mening over deze vernieuwde uitgave, dat kan per e-mail 
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naar redactie1340@rotterdameo.ngv.nl, of tijdens een van onze 

bijeenkomsten.  

[Fred Janssen, webmaster]  

Van onze voorzitter  
  

Genealogie is een wetenschap, zo beweerden sommige toonaangevende 

genealogen in de 20e eeuw.Een stellige bewering waarvan ieder het zijne kan 

denken. Er is sindsdien veel veranderd en hebben zich nieuwe mogelijkheden 

en inzichten aangediend die onze hobby in een nieuw daglicht hebben gesteld.  

Een aantal van deze ontwikkelingen hebben de meesten van ons 

meegemaakt. Van kaartenbak naar computerbestand en van persoonlijk 

contact naar en fenomeen van MyHeritage.  

Ook het internet is een belangrijke bron geworden. Als we sommige websites 

moeten geloven kan een groot deel van de actieve genealogen in ons land 

binnen zijn of haar kwartierstaat tot aan de Egyptische farao's komen. 

Wanneer je de gemiddelde min of meer serieuze genealoog dergelijke 

voorouders presenteert zijn de rapen gaar.  

Ook de beginnende genealoog die naar het tv programma Verborgen verleden 

kijkt zal het hoofd schudden en zal bij het ontbreken van deze voorouders 

proberen zonder enige kennis van zaken dit soort afstammingen weg te 

honen.  

Persoonlijk vind ik het wat kinderachtig en is dit gedrag vaak gevoed  door een 

hoge mate van afgunst. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg is vaak 

het veel gehoorde motto in Nederland.  

Op het jubileum van de Hollandse Vereniging voor Genealogie hoorde ik 

afgelopen maand een spreker die beweerde dat 10% van onze voorouders 

niet de vader hebben die wij door middel van archief of literatuuronderzoek 

hebben gevonden de juiste is.  

Ik onderschrijf dan ook de bewering dat het dus lastig is met enige zekerheid 

een afstamming tot een historisch persoon over tientallen zo niet meer dan 

honderd generaties te bewijzen.  

Plezier hebben in je hobby is belangrijk. Met de juiste visie en de nodige 

kritische blik is er niets mis mee je voorouders zo ver op te kunnen voeren. 

Hou je echter vast aan een serieuze bronvermelding en kijk met een kritische 

blik naar je bronnen. Ook al vind ik het belangrijker mijn meest recente 

generaties compleet te hebben toch laat ik mijn eigen heel verre voorouders 

niet weg. De hoeveelheid bloed dat ik met hen heb is natuurlijk te verwaarlozen 

maar ze horen er wel bij.  

Sommige speurders zoeken jarenlang naar de juiste Aafje Jans of Cornelis 

Pietersz om tenslotte toch nog de verkeerde keuze te maken.  

Haaks hierop staat het onderzoek naar onze meest recente generaties die ons 

hebben gevormd tot wat wij zijn. Wij weten vaak verrassend weinig van hen, 



1340 NGV afdeling Ro9erdam e.o.  4  Jaargang 30, no. 1 voorjaar 2016  

en het is belangrijk juist deze voor ons zelf vaak zo unieke voorouders in beeld 

te brengen.  

Hoe we dit moeten doen vertel ik graag een volgend keer.  

[Roelof Vennik ]  

Genealogisch café en laptop-middag 

op zaterdag 19 maart  

Wederom een Genealogisch café, onder elkaar spreekt het bestuur al van 

een "laptop-dag" of "genealogie op schoot dag".  

Met daarin o.a. de mogelijkheid om elkaar te helpen, het gebruik allerlei 

genealogische programma's, onderzoeksvragen enz.  

We verwelkomen ook graag personen met een goede computer kennis om 

anderen te kunnen helpen.  

Oproep carpool Famillement  

Op donderdag 2 juni vindt in Utrecht het twee-jaarlijkse evenement 

Famillement plaats– het grootste evenement op het gebied van 

familiegeschiedenis in Nederland.  

Het bestuur overweegt een gezamenlijke carpool te organiseren. Indien u met 

iemand wil meerijden of u kunt iemand meenemen verzoeken wij u  

zich te melden bij het bestuur. Het e-mail adres is: 

bestuur@rotterdameo.ngv.nl  

UITNODIGING  voor jaarlijkse ledenvergadering,   
  

welke gehouden zal worden op zaterdag 9 april 2016 in Museumpaviljoen De 

Joon aan de Westhavenkade 53a in Vlaardingen (nabij NS-station 

Centrum).   

  

Agenda:  
1. Opening om ca. 13:30 uur  
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2. Mededelingen en vaststelling van de Agenda, alsmede verslag van de 

vorige Jaarvergadering op zaterdag 11 april 2015.  Het verslag trof u al 

eerder aan in de 1340-zomeruitgave (jaargang 29, no. 2)  

3. Verslag van de secretaris over 2015 (zie verder in deze '1340')  

4. Financieel verslag van onze penningmeester over 2015 (zie verder)  

5. Verslag van de kascommissie en décharge van het bestuur voor het 

gevoerde beleid  

6. Begroting 2016 - zie de cijfers als opgenomen bij het financieel verslag 

2015  

7. Benoeming van een nieuw lid in de kascommissie  

8. Bestuursverkiezing:  

• Aftredend (reglementair) zijn penningmeester Jan Kees Wepster en 

bestuurslid Ledenactiviteiten Conny Biesheuvel  

• Jan Kees stelt zich -na drie termijnen- niet herkiesbaar, Nico 

Lambermon -die al een tijdje met Jan-Kees mee loopt- is verkiesbaar 

voor de functie van penningmeester  

• Conny is wel herkiesbaar  

• Ron Kollen en Janneke van Andel verlieten eind 2015 wegens 

persoonlijke redenen het bestuur  

• Regina Philip gaf eind 2015 aan dat zij 'in' is voor een bestuursfunctie 

Eventuele andere of tegenkandidaten kunnen tot één week 

voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de secretaris van onze 

afdeling (zie achterzijde)  

9. Voorstel tot het (jaarlijks) (her)benoemen van de afdelingsafgevaardigden 

naar de Landelijke Vergadering van de NGV. De huidige afgevaardigden 

Roelof Vennik en Conny Biesheuvel blijven beschikbaar als 

afgevaardigde resp. plaatsvervangend afgevaardigde  

10. Landelijke ontwikkelingen binnen de NGV: zie voor de juiste informatie de 
laatste uitgave van Gens Nostra.Wilt u echter vooraf kennisnemen van de 
bestuurlijke vergaderstukken dan kunt u die per e-mail opvragen bij onze 
secretaris (zie achterzijde) waarna ze na beschikbaar komen aan u 
worden doorgestuurd  

11. Rondvraag en sluiting  

  

Graag zullen we u tijdens deze bijeenkomst weer ontmoeten.  

[het bestuur]  

JAARVERSLAG  2015   

NGV-afdeling Rotterdam e.o.  
• Bij aanvang van het nieuwe jaar telde de afdeling 519 leden en aan het 

einde waren dat er 481. We startten het jaar als grootste afdeling, en bleven 

dat ook het gehele jaar, met rond de tien leden meer dan de tweede 



1340 NGV afdeling Ro9erdam e.o.  6  Jaargang 30, no. 1 voorjaar 2016  

grootste afdeling: Amsterdam, gevolgd door Groningen (462) en Utrecht 

(445).  

• Het afgelopen jaar kenmerkte zich door een 'grote uitbreiding' op velerlei 

gebied. Allereerst gingen we het nieuwe jaar in met een uitgebreid bestuur, 

waardoor we het 'op de winkel passen' een beetje konden verlaten! Er 

traden een drietal nieuwe bestuursleden aan waaronder een nieuwe, 

actieve webmaster, die zijn taken met voortvarendheid oppakte. De twee 

andere bestuursleden keken nog een beetje de 'kat uit de boom' waarna 

één nieuw bestuurslid toch wegens drukke -vooral zakelijke- bezigheden 

zijn functie moest neerleggen, terwijl de andere -na een actieve start- 

wegens persoonlijke omstandigheden constateerde beter een overstap te 

maken naar de redactie van 1340.  

• In het voorjaar hielden we - als vanouds - een drietal bijeenkomsten in het 

Gemaal in Capelle a.d. IJssel. Voor de activiteiten zie de verschillende 

verslagen in de 1340-uitgaven in het afgelopen jaar.  

• Tijdens de zomerperiode liet onze secretaris het bestuur kennismaken met 

Museumpaviljoen De Joon van het in juni heropende mooie Museum 

Vlaardingen ('5000 jaar leven in de Delta') aan de fraaie Westhavenkade in 

Vlaardingen, waar we -vlakbij het NS-station- beter bereikbaar bleken en er 

ook nagenoeg elke maand een bijeenkomst konden beleggen (ook 

financieel...).  

 

Museumpaviljoen De Joon, foto: Arie Ouwendijk  

  

• Zo begonnen we in september met een bijeenkomst voor nieuwe  

(en nóg niet) leden, waarvoor veel belangstelling bestond. Ook in oktober 

en november hielden we er behoorlijk goed bezochte bijeenkomsten, 

waarbij we maandelijks afwisselden met een 'genealogische café' (een 

praatje, uitwisseling van tips, een bijdrage van een bestuurslid, enz.), en 

een middag (altijd van half twee tot half vijf á vijf uur) met een echte spreker 
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en daarnaast eveneens gelegenheid om genealogische vragen voor te 

leggen aan doorgewinterde genealogen.  

• Naast de zes georganiseerde bijeenkomsten kwam het er evenwel niet van 

om wederom een (derde) vervolgbijeenkomst te beleggen, gewijd aan het 

computerprogramma Gens Data Pro, o.l.v. mevrouw Jacqueline Hofland - 

Poot van 'Geneaducatie'. Voor deze mini-cursus bestaat wel belangstelling 

en we zullen daar komend jaar ongetwijfeld weer een datum voor gaan 

prikken bij voldoende inschrijvingen.  

• Het bestuur zelf kwam het afgelopen jaar ook wat frequenter bijeen, nl. op 

4 maart, 6 mei, 7 september en op 1 december - drie keer bij één van de 

bestuursleden thuis, en éénmaal 'voor-verkennend' in de nieuwe locatie De 

Joon. Aldaar werd bijgepraat over de gehouden en de komende activiteiten 

in onze afdeling. De bestuurs-overleggen vonden steeds plaats in een 

losse, gemoedelijke sfeer.   

• Het bestuur bestond uit:  

◊ voorzitter Roelof Vennik  

◊ secretaris (en eind-redacteur 1340) Arie Ouwendijk  

◊ penningmeester Jan Kees Wepster  

◊ lid/activiteitencoördinator Conny Biesheuvel  

◊ 2e penningmeester Nico Lambermont  

(die zich voorbereid op de periode na het uittreden van 

penningmeester Jan Kees.  

• Tijdens de voorjaarsvergadering werden ook Ron Kollen, mevr. Janneke 

van Andel en Fred Janssen (speciaal voor de functie van webmaster) 

kandidaat gesteld en verkozen  voor een functie binnen het 

afdelingsbestuur, waardoor het bestuur dus op 'volle kracht' is.  

• Het bestuurs-overleg werd in 2015 verder voornamelijk gevoerd via - op 

sommige momenten frequent tot zeer frequent - mail-overleg, als resultaat 

waarvan ook de (uitbreiding in de) programma's van de 

ledenbijeenkomsten werd samengesteld.   

• Overigens is ook géén van de noodzakelijke taken blijven liggen, zij het dat 

we nog onvoldoende (naar eigen zin) voor de NGV 'op pad' konden om de 

vereniging tijdens activiteiten of manifestaties te vertegenwoordigen (PR). 

Wel is daar regelmatig aandacht voor tijdens onze eigen bijeenkomst(en).   

• Het afdelingsblad '1340' kwam in 2015 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 lezingenbijeenkomst.   

• De kopij voor '1340' 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!  De eindredacteur verwerkte alle kopij (als vele jaren daarvoor) in 
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z'n eentje tot een strak boekwerkje. Aan het einde van het jaar werden 

stappen gezet om te komen tot een bredere redactie, die zich over de 

inhoud zal gaan ontfermen. Wegens het beëindigen van zijn bedrijf draagt 

de eindredacteur per begin 2016 zijn taak over aan een volledige redactie, 

die o.l.v. de webmaster / eindredacteur de verantwoordelijkheid voor '1340' 

overneemt, waarbij het tevens als één van de vijf 'pilots' gaat meedoen met 

een landelijke NGV-proef om centraal de afdelingsbladen te gaan 

produceren, weliswaar onder redactionele verantwoording van de eigen 

afdeling.  

• 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 

(wel buiten de eigen afdeling).  

• Daarnaast zette onze nieuwe webmaster een vooruitstrevend 

'communicatieplan' op, zodat ook de andere media (website, 

nieuwsbrieven, aankondigingen/herinneringen van bijeenkomsten langs 

digitale weg) veelvuldig hun weg naar de leden vonden. Het opzetten van 

een digitaal communicatiesysteem (met alle mail-adressen van onze 

afdelingsleden) is echter nog een grote klus, waarvoor de leden (ten eigen 

nadele) nog te weinig 'warm' lopen.  

• De drie bijeenkomsten werden gedurende het eerste halfjaar gehouden op 

zaterdagmiddagen 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 samenwerking met HVC en 

museum medewerkers verliep in een zeer prettige en gemoedelijke sfeer. 

Het tweede halfjaar werd een drietal bijeenkomsten georganiseerd in (al 

eerdergenoemde) Museumpaviljoen De Joon in Vlaardingen, alwaar we 

geheel self-supporting zijn, met een inloop vanaf één uur.  

• Voor zover mogelijk hebben leden van ons bestuur ook de landelijke 

activiteiten binnen de NGV bezocht, zoals penningmeester-overleg en 

PRbijeenkomst, 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. 

  

• Tevens werd actief deelgenomen door (een afvaardiging van) ons bestuur 

aan het Regionaal Overleg - een tweemaal jaars overleg met de besturen 

van de afdelingen Zeeland, West-Noord Brabant en Delfland. Daarin is o.a. 

afgesproken dat onze afdeling Rotterdam e.o. in 2016 een symposium gaat 

organiseren voor de hele regio, met als thema 'Genealogie en 

Middeleeuwen'. Aan het einde van 2015 werden daarvoor de eerste 
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bouwstenen gelegd en er zijn inmiddels een viertal gerenommeerde 

sprekers aangezocht, die dit najaar in een goed bereikbare locatie in 

Vlaardingen hun informatie aan de (naar schatting ca. 150) aanwezige 

geïnteresseerden zullen overbrengen. Daarbij zal ernaar worden gestreefd 

om voor deze zeer interessante bijeenkomst (van ca. 12:00 - 16:00 uur) 

een uiterst vriendelijke deelnemersprijs af te spreken!  

  

Tot zover het verslag van het 'bestuurlijke reilen en zeilen' van onze afdeling 

in het afgelopen jaar 2015.      

[Arie Ouwendijk, secretaris]  

 

FINANCIEEL VERSLAG 2015 - BEGROTING 2016  

      werkelijk  begro ng  begro ng  werkelijk  

     2015  2015  2016  2014  

Ontvangsten:             

van NGV    4400,00  4805,00  5493,00  3600,00 

Voorziening ASD*  verk. Migr+Pass.           



1340 NGV afdeling Ro9erdam e.o.  10  Jaargang 30, no. 1 voorjaar 2016  

Rente Zkl. Spaarrek.  ASD  17,76      24,39 

GensDataPro-cursus  cursisten        330,00 

GensDataPro-cursus  van ASD rek.           

GensDataPro-cursus  naar ASD rek.        101,50 

Diverse  verzendkosten           

Ansichtkaarten   naar ASD rek.  2,50      131,50 

*Afdelingsfonds Speciale Doeleinden           

Ontvangsten totaal     4420,26  4805,00  5493,00  4187,39 

Uitgaven:             

1. Zaalhuur    250,00  165,00  300,00  175,00 

              

2. Sprekers  a. vergoeding  250,00  150,00  200,00  123,95 

   b. reiskosten  24,00  75,00  100,00  48,80 

              

3. Afdelings6jdschriD  a. drukkosten  2395,70  2320,00  2400,00  2145,44 

   b. verzendkosten  713,48  1100,00  1100,00  699,56 

   b. nog te betalen  241,59      241,59 

   c. overige kosten  720,80  680,00  680,00  614,80 

   d. ontv. vergoeding  -12,00  -10,00  -12,00  -10,00 
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4. Bestuurskosten  a. reiskosten  0,00  50,00  50,00  0,00 

   b. vergaderkosten  79,44  0,00  100,00  0,00 

   c. overige kosten  16,23  50,00  100,00  27,15 

              

5. Promo6e-ac6viteiten  0,00  150,00  100,00  0,00 

              

6. Bibliotheek en documenta6e  0,00  0,00  0,00  0,00 

              

7. Diverse  kosten bet.verkeer  58,95  75,00  75,00  50,07 

   

GensDataPro-

cursus        228,50 

   ASD GDP cursus        101,50 

   Symposium       300,00     

Uitgaven totaal    4738,19  4805,00  5493,00  4446,36 

Per saldo     -317,93  0,00  0,00  -258,97 

         rek.crt  spaar 

Saldi rekeningen  31-12-2014  2865,32    578,35  2286,97 

nog te betalen 2014    -231,14         

Saldo  1-1-2015     2634,18       

              

Saldi rekeningen  31-12-2015  2557,84    250,61  2307,23 

nog te betalen 2015    -241,59  2316,25  

 

    

Per saldo minder        317,93        
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[Jan Kees Wepster, penningmeester]   

Programma voorjaar 2016  
  

Dit voorjaar brengen we u nog de volgende bijeenkomsten;  

⇒  Zaterdag 19 maart, Genealogisch café en laptop-middag, zie pagina 4  

⇒  zaterdag 9 april, na de ledenvergadering verteld onze webmaster Fred 

Janssen over de populaire website zoekakten.nl, zie hieronder  

⇒  zaterdag 21 mei verteld onze voorzitter Roelof Vennik over  

Oral History; zie pagina 13  

⇒  Op donderdag 2 juni vindt in Utrecht het twee-jaarlijkse evenement 

Famillement plaats– het grootste evenement op het gebied van fami- 

 

Meer informative over Famillement vindt u op www.famillement.nl  

 

Lezing zoekakten.nl, zaterdag 9 april  

Nu zoekakten.nl toch blijft bestaan is er volop de gelegenheid alle facetten van 

zoekakten.nl te bespreken.  

Tijdens het eerste deel van de lezing zal Fred Janssen op verkenning gaan in 

de websites van zoekakten.nl en familysearch.org.  

Aan de hand van diverse voorbeelden zal hij het publiek meenemen door de 

vele mogelijkheden die er zijn bij beide websites. Allerlei soorten van aktes, 

kerkboeken en bevolkingsregisters zullen aan bod komen.  

Aan de hand van praktische voorbeelden wordt getoond u de door u gezochte 

aktes kunt opsporen.  

Ook zal Fred laten zien hoe het indexeren voor Zoekakten.nl in z'n werk gaat. 

Het zijn namelijk die door de vele vrijwilligers gemaakte indexen die het zoeken 

zoveel gemakkelijker maken.  

De indexen zijn door eenieder gemakkelijk te maken waarna de beheerder ze 

aan de website toegevoegd zodat iedere genealoog er plezier aan beleefd.  
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Lezing ‘Oral History’, en hoe documenteer ik mijn 

jongste generaties?  

Lezing 21 mei door Roelof Vennik  

Oral History of wel het onderzoek naar het verleden door mondelinge 

overlevering. Zo kunnen we het verleden naar boven halen dat in de 

collectieve herinnering of gangbare geschiedschrijving zijn verdrongen.  

Tot in de 18e eeuw was het opschrijven van de mondelinge overlevering een 

normale manier van geschiedschrijving. Daarna kwam de geschiedschrijving 

vrijwel uitsluitend tot stand door bronnenonderzoek. In de tweede helft van de 

19e eeuw kwam het getuigenverslag opnieuw naar boven en sindsdien is de 

invloed van de Oral History alleen maar gegroeid. Het getuigenverhaal van 

de 'gewone man' werd weer gehoord.   

Het fenomeen Oral History sluit naadloos aan op de genealogie beoefening 

waar we allereerst uitgaan van het aanwezige bronnenmateriaal maar 

daarnaast ook het persoonlijke verhaal kunnen beschrijven. Wat willen we 

onze nakomelingen laten weten, wie waren we werkelijk en wat bewoog ons? 

Hoe kunnen we deze feiten vastleggen die we soms moeilijk of soms 

waarschijnlijk in de toekomst helemaal niet in de archieven kunnen vinden. 

Wanneer de betrokkenen en hun eventuele kinderen zijn overleden gaan 

deze gegevens voor eeuwig verloren. Hoe kunnen we borgen dat ook in de 

toekomst deze gegevens bewaard blijven nu het al vrijwel onmogelijk is om 

doorsnee genealogische collecties te schenken aan archieven of 

genealogische verenigingen. Tijden veranderen en elke strekkende meter 

archief kost tot in lengte van jaren geld.  

Bij het verzamelen van gegevens stuiten velen op familiegeheimen of op 

zaken waar vroeger niet zo gemakkelijk over werd gepraat. Natuurlijk kun je 

uit eerbied respecteren dat sommige zaken in het graf worden meegenomen 

en niet voor een ieders oog beschikbaar zijn maar ook hier zijn de tijden 

veranderd.  

Hoe pakken we zoiets aan? Mogelijk kan dit gedurende deze lezing tot 

interessante discussies leiden. Aan de hand van persoonlijke ervaringen, 

objecten en erfstukken uit de familie, bronnenmateriaal en gegevens uit het 

persoonlijk familiearchief van de spreker kunnen we misschien tot nieuwe 

inzichten komen.   
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CONNY’S COLUMN  (17)  
  

Is het u ook opgevallen datV. V.. ik 

het gedaan heb!....  

  

Nou, eerlijk gezegd, niet ikV maar ZIJ hebben het gedaanV  

Mijn twee mannelijke familieledenV met elkaarV  

Tsja, dat was even schrikken want ik had het zelfs in mijn stoutste dromen niet 

durven denkenV  

Het ging niet om de daad op zich, maar meer om hun medewerkingV Ze 

hebben hun medewerking toegezegd, maar “in het eggie” moet het nog 

gebeuren. Ik mag dus op dit moment niet te hard van stapel lopenV Van 

StapelV StapelsV verhip, dat is een van mijn voormoeders, dat even terzijde.  

Maar in dit geval kunnen ze alleen mannen gebruiken en kan ik alleen vanaf 

de zijkant “meekijken”.   

Het zit namelijk zo. Ik “zit” op de site van GeneaNet, die voor Nederland 

bijgehouden wordt door Odette Fransen, en heb aangevinkt dat ik op de 

hoogte gehouden wil worden, o.a. door de nieuwsbrieven.  

  

Daarin stond het artikel dat u hiernaast kunt lezen.  

  

Maar wie moet ik nu eens vragen?  

Eerst een van mijn broers benaderd, 

daarna een ander nog levend familielid 

die afstamt van dezelfde verre 

voorvader, geboren voor 1900 EN met 

wie ik contact heb.  

Beide heren willen wel meewerkenV 

WAUW!  

Meer kan ik u momenteel niet schrijven, 

omdat ik nu “het proces” in werking moet 

gaan zetten.  

  

Maar, u begrijpt dat ik u op de hoogte ga houden van de verdere 

ontwikkelingen.  

[Connie Biesheuvel—van den Eijnden]  

Draag bij tot volgend wetenschappelijk onderzoek:   
  

De Gen-iale Stamboom: zoek een verwante naamgenoot en maak de 

koppeling tussen genetica en jouw stamboom /  

  

Wie komt in aanmerking?  
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Voor "De Gen-iale Stamboom" zijn wij op zoek naar genealogische koppels 

van twee mannelijke kandidaten met dezelfde familienaam (of een 

gelijkaardige), dus een gemeenschappelijke voorvader langs paternale lijn. 

Deze kandidaten moeten minstens 7 meioses of 'generaties' van elkaar 

verwijderd zijn, dus geen broers en neven (zie figuur), maar liefst met de 

recenste voorouder geboren vóór de 19de eeuw. Indien je niemand persoonlijk 

kent met dezelfde familienaam, 

maar je bent wel op de hoogte van 

een mogelijke kandidaat, kunnen 

wij op zoek gaan of er inderdaad 

een juridische verwantschap 

bestaat en of jullie dan toch 

kunnen meedoen aan het 

onderzoek.  

  

Wat is uw voordeel?  

Uw DNA wordt volledig kosteloos 

geanalyseerd indien u voldoet aan 

onze criteria. Uw persoonlijke 

resultaat zal per post worden 

opgestuurd. Dit resultaat geeft de 

evolutionaire afkomst van de Y-

chromosomale mannelijke lijn aan 

en de vergelijking met de ver 

verwante naamgenoot. Deze 

informatie zal ongetwijfeld van nut 

zijn om uw familiegeschiedenis 

te ontrafelen. Sowieso is 

deelname een belangrijke schakel in dit wetenschappelijk onderzoek.  

   

Het volledige artikel is te vinden op de website:  

http://bio.kuleuven.be/eeb/cor-project/degenialestamboom  
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