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Van de redactie   
Dit is alweer de laatste uitgave van dit jaar, wij van het bestuur en de redactie 

wensen u veel leesplezier en fijne feestdagen.   

   

Kopijdatum voor de lente editie 2019 van 1340 is: 15 februari 2019   

   

Graag zouden wij van het bestuur van jullie willen weten wat jullie als leden 

er van vinden om de omslag te wijzigen en het meer te laten passen bij de 

nieuwe website. Als het mogelijk is zien wij graag een voorstel vanuit jullie 

kant, dit kan een tekening zijn of iets via de computer of een stukje plak- en 

knip werk. Mailen naar : redactie1340@rotterdameo.ngv.nl   

   

Redactie:   Conny van den Eijnden   

      Janneke van Andel   
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      Regina Philip   

      Rob Lambermon (eindredactie en samenstelling)   

   

[Rob Lambermon, Bestuurslid]   

Van de voorzitter   
Beste leden,   

Langzaam, maar zeker gaan we weer op weg naar een nieuw seizoen en 

hebben we de extreem warme zomer achter ons gelaten.    

Wat de genealogie betreft ligt de vervlakking als nooit te voren op de loer. 

Het genealogisch palet verandert en steeds opnieuw zien we andere uitingen 

van onze hobby de kop opsteken. Helaas is niet alle verandering of nieuwe 

aanpak een verbetering.    

Diepgang lijkt eerder een uitzondering dan een regel wanneer we kijken naar 

televisiespots die ons beloven dat een DNA-onderzoek kan vaststellen wat 

onze oorsprong is. Op zich is dit geen leugen maar wat zegt het nu dat we uit 

Scandinavië of Oost Europa stammen? Het gaat ons toch immers om het 

persoonlijk verhaal van onze voorouder, wat hij deed en wat hem bewoog. 

Dit is de kern van onze hobby.   

Afgelopen jaar heb ik mij bezig gehouden met de geschiedenis van het dorp 

IJsselmonde dat in 1941 bij Rotterdam werd gevoegd. Het uiteindelijke doel 

is een boek dat volgend jaar zal moeten verschijnen.  Systematisch heb ik 

aan de hand van de archiefinventaris alle belangrijke stukken met veel 

plezier doorgelopen. Hoewel ik dit meer heb gedaan, viel het mij opnieuw op 

hoeveel materiaal er in de archieven ligt dat zelden en soms nooit is 

geraadpleegd, laat staan eerder is gepubliceerd. Veel van dit beschikbare 

materiaal is ook interessant voor uw familiegeschiedenis.   

Deze bron ligt op u te wachten om te worden ontsloten. Het zal veel vlees op 

de botten van uw familiegeschiedenis kunnen opleveren.   

Ik wens u veel plezier bij uw onderzoek in de komende maanden.  [Roelof 

Vennik, Voorzitter]   

Programma    

Winter en voorjaar 2019   

Voor het volgende jaar hebben we de volgende bijeenkomsten op het 

programma staan;   
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   19 januari    Hebben wij weer de eerste afdelingsmiddag van                 

          het Nieuwe jaar. Om 13:30 uur beginnen we 

o.a.   

            met een welkomst woord aan onze leden van 

de               afd. RTM e.o. Dit doen we onder een gezellig 

hap              je en drankje. De rest van de middag is er 

gelegen -            heid voor een Genealogisch café.   

  16 februari    Een lezing van Bob Coret over Open Archieven.   

  16 maart      Een genealogisch café en eventueel een 

lezing              van Jan-Egbert Baalbergen.   

De locatie waar onze bijeenkomsten worden gehouden is:   

Ontmoetingscentrum de Vijverhoek, Lage Vijver 2, 2923 AH Krimpen aan den 

IJssel. De inloop is om 13:00 uur het begint om 13:30 uur.   

Let op de eerste twee bijeenkomsten van het nieuwe jaar worden niet 

gehouden in de Vijverhoek, zie hieronder.   

  

Wijziging locatie eerste twee bijeenkomsten   

Door omstandigheden is het niet mogelijk om de eerste twee bijeenkomsten 

in onze locatie de Vijverhoek te houden. Wij hebben voor deze data (19-01 

en 16-02-2019) een andere locatie gevonden in de buurt van de Vijverhoek. 

Het is “ Ontmoetingcentrum de Sperwer “, deze locatie is op een afstand van 

500 meter van de Vijverhoek, ook daar stopt de zelfde bus het is slechts 1 

halte verder en er is ook een mogelijkheid voor vrij parkeren.    

Het adres is : Landerijen 3, 2926 TA Krimpen a/d IJssel.    

De routebeschrijving zal tijdig te zien zijn op onze Facebook pagina en op de website 

van de NGV.   

Belangrijke informatie van het hoofdbestuur   
Met deze extra nieuwsbrief vraagt het hoofdbestuur uw aandacht voor de 

volgende onderwerpen:   
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Heraldisch Tijdschrift en Gens Nostra   
   

Met ingang van 2019 ontvangen alle leden het Heraldisch Tijdschrift als 

zelfstandige uitgave in de vorm van een middenkatern in Gens Nostra. Zo 

zijn beide bladen zelfstandig op te bergen.   

De redacties zijn al druk doende met de voorbereiding.   

We ontvangen regelmatig vragen welk bedrag er nu betaald moet gaan 

worden.   

Er zijn twee mogelijkheden:   
* Een digitaal lidmaatschap voor €36,- per jaar, waarbij u Gens Nostra 

en het Heraldisch Tijdschrift op uw beeldscherm kan lezen. Ze zijn niet te 

downloaden!   

* Een lidmaatschap voor €45,- per jaar, waarbij u beide bladen gedrukt 

per post ontvangt.   

   - voor een abonnement voor leden op het De 

contributie van €20, 

Heraldisch Tijdschrift vervalt dus!   

Leden die nu een digitaal lidmaatschap hebben en een abonnement op het 

Heraldisch Tijdschrift ontvangen een bericht om hun keuze kenbaar te 

maken, beide digitaal, of, beide gedrukt.   

Niet leden met een abonnement op het Heraldisch Tijdschrift binnen  

Nederland blijven €30,- per jaar betalen en als ze buiten Nederland wonen 

€40,- per jaar   

Gebruik website en ledenadministratie   
   
De website ontdekjouwverhaal is ruim een jaar in gebruik. We ontvangen 

veel e-mails met vragen over het gebruik of met suggesties voor 

verbeteringen. Dit past bij de NGV ‘van, voor en door leden’. Inmiddels 

hebben we veel verbeteringen doorgevoerd. Dank voor uw betrokkenheid en 

meedenken.   

We hebben een aantal veel gestelde vragen voorzien van een antwoord. Kijk 

daarvoor naar de rubriek veelgestelde vragen   

https://ontdekjouwverhaal.nl/?email_id=494&user_id=136&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5vbnRkZWtqb3V3dmVyaGFhbC5ubA&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://ontdekjouwverhaal.nl/?email_id=494&user_id=136&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5vbnRkZWtqb3V3dmVyaGFhbC5ubA&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://ontdekjouwverhaal.nl/?email_id=494&user_id=136&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5vbnRkZWtqb3V3dmVyaGFhbC5ubA&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://ontdekjouwverhaal.nl/?email_id=494&user_id=136&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5vbnRkZWtqb3V3dmVyaGFhbC5ubA&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://ontdekjouwverhaal.nl/?email_id=494&user_id=136&urlpassed=aHR0cHM6Ly9vbnRkZWtqb3V3dmVyaGFhbC5ubC9jb250YWN0L3ZlZWxnZXN0ZWxkZS12cmFnZW4v&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://ontdekjouwverhaal.nl/?email_id=494&user_id=136&urlpassed=aHR0cHM6Ly9vbnRkZWtqb3V3dmVyaGFhbC5ubC9jb250YWN0L3ZlZWxnZXN0ZWxkZS12cmFnZW4v&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://ontdekjouwverhaal.nl/?email_id=494&user_id=136&urlpassed=aHR0cHM6Ly9vbnRkZWtqb3V3dmVyaGFhbC5ubC9jb250YWN0L3ZlZWxnZXN0ZWxkZS12cmFnZW4v&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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 In dit bericht vraag ik uw aandacht voor twee rubrieken die relatie hebben 

met het gebruik van de website en onze ledenadministratie.  * Vragen 

over lidmaatschap:  o Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?   

   

* Vragen over de website:  o 

Hoe moet ik inloggen bij de NGV?  o 

Ik ben mijn wachtwoord kwijt of ik wil 

mijn wachtwoord wijzigen?   

o Hoe wijzig ik mijn e-mailadres?   

Opzegging   
Een opzegging kan u voor 1 december doorgeven aan  

ledenadministratie@ngv.nl of via het opzeggingsformulier dat u op uw 

scherm krijgt als u uw profiel ziet na een inlog.   

Inloggen   
Voor het inloggen is het van belang dat u gebruikersnaam en wachtwoord 

beschikbaar hebt.   

De gebruikersnaam is uw lidnummer, een zelf gekozen gebruikersnaam of 

het bij de NGV bekende e-mailadres. Het bijbehorende wachtwoord is 

versleuteld en veilig opgeslagen. U kunt dat zelf wijzigen.   

E-mailadres   
Uw opgegeven e-mailadres is van belang voor het ontvangen van de 

landelijke nieuwsbrieven of van uw afdeling dan wel van Gens Data Pro. Ook 

is het van belang als u Gens Nostra elektronisch wilt lezen.   

Van veel leden hebben we geen of een onjuist e-mailadres. Deze leden 

missen veel informatie.   

Tevens wordt het e-mailadres gebruikt voor de jaarlijkse inning van 

contributie of bij bestellingen van producten in de webwinkel. Als u bent 

ingelogd wordt u doorgeleid naar de betaalmodule waarin u zelf een keuze 

kan maken via welke veilige betaalmethode u wil afrekenen.   

Op de website zijn eind 2018 een aantal collecties beschikbaar gekomen 

waarvan een aantal alleen voor ingelogde leden toegankelijk zijn (zie:  
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zoekmodule ). Nog een reden om te beschikken over een juiste combinatie 

van gebruikersnaam en wachtwoord.   

Controleer uw gegevens door in te loggen op de website, dan krijgt u uw 

gegevens te zien. Bij onjuistheden verzoeken wij u de wijzigingen door te 

geven via de formulieren die boven uw profieloverzicht staan of door een 

email met gewijzigde gegevens te sturen aan ledenadministratie@ngv.nl .   

Zo draagt ook u bij aan een NGV ‘door’ leden en vermindert u de 

werkbelasting bij de vrijwilligers die zich bezighouden met de leden- en 

contributieadministratie.   

                                                                        [Arie van Herk, secretaris NGV]   

Hoe een Fries schipperskind in Rotterdam belandde   

Er was een gerucht in mijn kleine familie waarbij sprake was van een 

weeskind en Friesland. Het was mij niet bekend waar dit gerucht vandaan 

kwam en waar het op sloeg. Inmiddels is er veel duidelijk geworden.   

Toen ik ruim 11 jaar geleden een trouwboekje uit 1873 onder ogen kreeg 

begon de zoektocht naar mijn Friese voorouders. Mijn overgrootouders, 

Taede Ruurds Fortuin en Tietje Damstra, waren schippers die op Amsterdam 

voeren. Hun schip lag in deze stad toen mijn opa, Evert Fortuin, op 3 januari 

1874 werd geboren. Tien jaar later waren zijn beide ouders overleden: Tietje 

op 14 oktober 1880 in Wymbritseradeel en Taede Ruurds op 23 augustus 

1884 in Amsterdam. Hij was op 12 maart 1881 hertrouwd en kreeg nog een 

zoon, de halfbroer van mijn opa, die in 1902 naar de Verenigde Staten is 

geëmigreerd. Everts stiefmoeder hertrouwde na het overlijden van Taede 

met een weduwnaar uit Het Bildt en Evert werd met zijn zusjes Dirkje en  

Jetske op 17 oktober 1884 in de Amsterdamse Inrichting voor 

Stadsbestedelingen ondergebracht. Stadsbestedelingen waren die 

vondelingen, wezen en verlatenen, die niet in aanmerking kwamen voor het 

Burgerweeshuis of enig ander armbestuur en de leeftijd van 16 jaar nog niet 

bereikt hadden. Jetske overleed 2,5 maand na opname in de Inrichting aan 

kinkhoest, zij werd slechts 7 jaar.    

Het Armbestuur van de Inrichting voor Stadsbestedelingen stuurde rond die 

tijd kinderen naar boerderijen in Twente en op 15 juli 1885 werd mijn opa 

naar Goor gebracht, waar hij werd ondergebracht bij het gezin van J. 

Morsinkhoff in Goor. Daar ging hij naar school, leerde voor en werkte als 

tuinman (1890-1894) en ging in 1894 in militaire dienst in Deventer waar hij 

twee keer bijtekende (1894-1896). Ook zus Dirkje kwam bij het gezin 

Morsinkhoff terecht, maar zij bleef er niet zo lang als Evert en ging vanwege 

https://ontdekjouwverhaal.nl/?email_id=494&user_id=136&urlpassed=aHR0cHM6Ly9vbnRkZWtqb3V3dmVyaGFhbC5ubC96b2VrbW9kdWxlLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://ontdekjouwverhaal.nl/?email_id=494&user_id=136&urlpassed=aHR0cHM6Ly9vbnRkZWtqb3V3dmVyaGFhbC5ubC96b2VrbW9kdWxlLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://ontdekjouwverhaal.nl/?email_id=494&user_id=136&urlpassed=aHR0cHM6Ly9vbnRkZWtqb3V3dmVyaGFhbC5ubC96b2VrbW9kdWxlLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://ontdekjouwverhaal.nl/?email_id=494&user_id=136&urlpassed=aHR0cHM6Ly9vbnRkZWtqb3V3dmVyaGFhbC5ubC96b2VrbW9kdWxlLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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haar slechte gezondheid terug naar Amsterdam. Daar overleed zij, op 29 

augustus 1897. Ze werd slechts 22 jaar.    

In het archief van het Armbestuur in Amsterdam is terug te vinden, hoe Evert 

en Dirkje het op school deden, hoe hun gezondheid was, welke dingen voor 

hen werden aangeschaft en wat er in Twente gebeurde. Je krijgt hierdoor 

een mooi beeld van hun leven tot dan toe. Maar hoe kwam Evert in 

Rotterdam terecht?    

In onze familie was bekend, dat mijn opa twee keer getrouwd was; een keer 

met mijn oma Cornelia Catharina Brand, op 2 november 1904 in Rotterdam. 

Zij is overleden op 16-01-1918; ik heb haar nooit gekend. Evert hertrouwde 

op 20 juni 1923 in Rotterdam met Dina van Strien. (De ambtenaar van de 

Burgerlijke Stand vond de naam van Everts moeder blijkbaar ongepast; hij 

veranderde Tietje in Fietje.)    

Groot is dan ook mijn verbazing als ik een eerder huwelijk vind, van 21 juni 

1901 in Zutphen. Daar trouwt mijn opa met Jeannette Johanna Dijkman. Als 

beroep wordt vermeld: agent van politie. Dit beroep wordt ook genoemd als ik 

in het Stadsarchief Rotterdam een adres van Evert vindt: op 20 mei 1901 

woont hij in de Adamshofstraat. Maar op 9 juli 1901 werkt hij nog in Markelo 

(Ov.) Ik vermoed dan ook dat hij ambtshalve van Markelo naar Rotterdam is 

gegaan.    

Op 15 november 1902 wordt in Rotterdam een dochter geboren van Evert en  

Jeannette: Jeannette Johanna Dirkje; ongetwijfeld vernoemd naar Everts zus 

Dirkje. Everts eerste vrouw Jeannette Johanna Dijkman overlijdt in het 

kraambed op 16 november 1902; het dochtertje wordt maar 10 maanden 

oud.    

De informatie op gevonden gezinskaarten geeft aan, dat mijn opa als 

stadssergeant, stadhuisbode bij Militaire Zaken en gemeenteambtenaar in 

Rotterdam heeft gewerkt. Kort voor zijn 80ste verjaardag werd hij door de 

krant nog geïnterviewd; hij was als rasechte socialist nog altijd bezig voor de 

350 leden van de Bond van Oud-Gepensionneerden in Overheidsdienst. 

Ondanks alles wat hij heeft meegemaakt (het overlijden van zijn ouders, twee 

zussen, twee echtgenotes, een dochtertje en twee zonen), is hij nooit bij de 

pakken neer gaan zitten. Hij – het Friese weeskind - werd 84 jaar.    

                                                                                                   [Piet Fortuin]   
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Gedachtenisplaatje   

Een bidprentje ('gedachtenisprentje' of 'doodsprentje') is een klein prentje, dat 

veelal wordt uitgegeven als aandenken bij een overlijden van een dierbare. 

Het vindt zijn oorsprong binnen de Katholieke Kerk.    

De laatste decennia heeft het uitreiken van een gedachtenisprentje bij een 

uitvaart ook ingang gevonden bij niet-katholieke uitvaarten. Men is geheel vrij 

in de keuze van een afbeelding en de tekst. De bidprentjes worden tijdens of 

aan het einde van de uitvaart aan de aanwezigen uitgedeeld. Een 

veelvoorkomend formaat voor bidprentjes is het A7-formaat, een formaat dat 

hiervoor zeer lang de standaard was. De oudste bidprentjes hebben enkel 

een voor- en achterzijde. Later werd een dubbelgevouwen A6-formaat 

gebruikt, waarbij de afbeelding aan de buitenkant stond en de gebedstekst 

binnenin. Afwijkende formaten (bijvoorbeeld vierkant 10cm x 10cm) behoren 

ook tot de mogelijkheden.    

Behalve als herinnering aan een overledene werden bidprentjes ook 

uitgegeven bij sacramenten zoals doopsel, eerste communie, vormsel, 

huwelijk en priesterschap. Deze prentjes zijn voorzien van een religieuze 

afbeelding, vaak een heilige, en er staat op voor- of achterzijde meestal ook 

een gebed. Indien het wordt uitgegeven naar aanleiding van een overlijden 

worden de naam, titel, geboorte- en sterfdag van de overledene vermeld. 

Deze bidprentjes hadden tot doel om in een missaal te worden gestoken, 

zodat men tijdens een Mis al eens kan bladeren en zo deze personen in 

herinnering roepen. Zo komt het vaak dat deze bidprentjes langer bewaard 

werden dan doodsbrieven. Ze zijn dan ook een goede vertrekbasis bij het 

opstellen van een stamboom, maar de informatie moet met enige 

omzichtigheid gebruikt worden omdat er al eens fouten of 

onnauwkeurigheden (bv. in de naam van een persoon) voorkomen.   

Bidprentjes maken vaak onderwerp uit van ware verzamelwoede. In  

Vlaanderen werd de collectie van pastoor Leopold Slosse die om en nabij het 

miljoen bidprentjes bedraagt, aangekocht door de stad Kortrijk. Deze collectie 

kan geraadpleegd worden in het Stadsarchief van Kortrijk   
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bron: via bidprentje op Wikipedia   

Het gedachtenisplaatje van Nijs den Ouden, bestaat uit een schilderij, dat 

iemand enkele jaren geleden voor hem gemaakt heeft.   

   

Het interessante is, dat op dit 

schilderij, alle persoonlijke 

interesses zijn geschilderd, 

zoals genealogie, heraldiek, 

schilderen, teksten met 

spreuken, zijn boeken, zijn 

trouwring, de speld op zijn 

revers, en de muis van de 

pc....   

Misschien wel een 

inspiratiebron voor ons? 

groetjes, Conny   

   

[Conny van den 

Eijnden,  

Bestuurslid]   

1917. Z018 
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Spijt van de scheiding of Hertrouw met dezelfde partner   

Het komt vaker voor dan ik dacht: een getrouwd stel gaat 

scheiden maar besluit later toch weer met elkaar te trouwen. Het 

invoeren van zo’n hernieuwd huwelijk lijkt niet te kunnen in 

GensDataPro maar met de hieronder vermelde truc lukt het wel!   

Eerst kijken we naar de gewone procedure en waarom dat niet lukt of geen 

goed idee is.   

Voor het gemak ga ik uit van de man. Wanneer we aan hem een relatie gaan 

toevoegen dan kan dat op twee manieren die afhangen van het feit of de 

nieuwe partner nog niet of al wel in ons bestand zit.   

In het eerste geval zorgen we dat de persoonskaart van de man in het linker 

scherm staat, we drukken op toets F2 en we voeren de gegevens in van zijn 

nieuwe partner.   

In het tweede geval zetten we zijn persoonskaart weer in het linker scherm 

en die van zijn nieuwe partner in het rechter scherm. Vervolgens kunnen we 

via ‘Combinatiehandelingen’ (helemaal boven, het derde item van links) 

kiezen voor Maak relatie.   

Wat nu als de man al eens eerder met die ‘nieuwe’ partner gehuwd is 

geweest?   

Volgen we methode 1, dan komt die vrouw straks twee keer in het bestand 

voor. Een zeer onwenselijke situatie. Bij haar ouders komen dan twee 

dochters met exact dezelfde gegevens voor. Ontdubbelen heeft een verkeerd 

effect omdat daarmee ook een van de relaties verdwijnt.   

Volgen we methode 2, dan zijn we al gauw klaar: Maak relatie is gewoon niet 

mogelijk.   

De oplossing   

Noteer het persoonsnummer van de vrouw die opnieuw zijn echtgenote 

wordt. Maak voor de man een nieuwe relatie aan volgens methode 1 maar 

noem die nieuwe vrouw bijvoorbeeld dummy. Vul verder de gegevens in van 

het nieuwe huwelijk, die van mevrouw ‘dummy’ zijn niet nodig. Deze vrouw 

komt nu, zoals boven vermeld twee keer in het bestand voor, een keer met 

haar echte naam en persoonsgegevens en een keer zonder die gegevens 

onder de naam ‘dummy’. Ga naar de relatiekaart van het nieuwe huwelijk, 

klik op Bewerk en verander bij Vrouw het nummer van ‘dummy’ in het eerder 

genoteerde persoonsnummer van de juiste vrouw. Klik op Akkoord en 

Sluiten. Hierna is ‘dummy’ een los persoon en kan verwijderd worden.   
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In onderstaand geneagram zijn zowel de fictieve Willem Jan Geluk als zijn 

zoon twee keer met dezelfde partner gehuwd.   
   

  
      [W.J. Scholl]   

      

  

Conny’s column 25   
   

Is het u ook opgevallen, dat ….   het leven van een bestuurslid van de NGV  

afd. RTM per afdelingsbijeenkomst, zwaarder wordt… In den beginne … 

van mijn loopbaan, kon ik volstaan met het introduceren van de 

spreker/spreekster, om daarna plaats te nemen in een zetel om notities 

voor mezelf te maken en ter afsluiting de spreker/spreekster te bedanken 

voor hun gegeven  informatie. Na onderlinge taakverdelingen binnen het 

bestuur, heb ik aangeboden ook de verslagen van de afdelingsmiddagen te 

schrijven. Tot zover geen probleem.   

De “echte” problemen kwamen pas, toen ik besloot de banner, beamer en 

boekjes mee te gaan nemen incl. PR materialen bij elke 

afdelingsbijeenkomst.   

1.to1.1111 Wilem Jan l.touw 2 
.AJa Gelule Bmb 

'1960 
X1980 1 X1983 1 
X1987 L 

Zoon 1 Dame1 
Geluk 

x2002 
X2006 
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Een kofferbak vol met benodigdheden gevuld en twee medereizigers 

oppikkend onderweg, reis ik 1x per maand  naar Krimpen aan de IJssel.   

Rob en Frans hebben zich opgeworpen als “banner-plaatsers”.   

Halen de materialen uit de kofferbak en zetten de tassen “neer”. That’s it!   

No way… Het zware werk begint dan pas…   

Laptop met beamer verbinden, koppelen EN het resultaat op een scherm 

laten zien, behoort tegenwoordig ook tot mijn taken.    

Ik heb zelfs een HDMI kabeltje aangeschaft, voor het geval dat het ene met 

het andere niet gaat werken…   

Na enige, waarneembare opvliegers ( lees: zweetdruppels) lukte het om de 

vele aanwezigen mee te nemen in het verhaal, dat Wim Scholl ons wilde 

gaan vertellen. Maar het was de moeite waard!   

In plaats van een verslag schrijven , werd ik tot  persoonlijke assistente van  

Wim gebombardeerd. Het was doodstil in de zaal…   

Waarbij ik dan maar de conclusie voor mezelf getrokken heb, dat de talrijke 

aanwezigen “zeer onder de indruk waren” van Wim zijn verhaal over de 

vele mogelijkheden die er zitten in het computerregistratieprogramma: 

GDP. Tot 16.30 uur heeft Wim dankbaar gebruik gemaakt van de tijd om 

geneagrammen te laten zien en aanpassingen te gebruiken.   

Ook liet hij zien hoe foto’s ingevoerd en gebruikt kunnen worden.   

Ook over  bronnen invoeren werd het een en ander verteld.   

U begrijpt dat ik werkelijk GEEN tijd had om een verslag te schrijven. Met al 

die ogen op het scherm gericht, waarna Wim instructies gaf, wat of ik 

moest aanklikken, had ik al mijn aandacht nodig als assistente voor Wim.   

   

Deze middag was zeer interessant voor beginners maar ook voor verder  

gevorderden…  Dat bleek wel uit de vragen die gesteld werden!  Conclusie: 

Dit thema moet een vervolg krijgen!   

Vraag: Wilt u a.u.b. uw eventuele vragen doormailen naar het bestuur, 

zodat we een verzameling van vragen over GDP-gebruik kunnen 

aanleggen,  Die we dan –ter voorbereiding-  aan Wim kunnen voorleggen… 

ALS Wim dat weer zou willen doen… Tot de volgende keer!   

[Conny van den 

Eijnden]   

Gereduceerd tarief 

GEM   
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Het GEM Magazine (Genealogisch Erfgoed Magazine) verschijnt 4 keer per 

jaar in een omvang van 32 of 36 pagina’s. Het formaat is A4 en de uitvoering 

is geheel in kleur.   

GEM is de voortzetting van ons Genealogisch Erfgoed, dat van 1993 t/m 2009 

werd uitgegeven door de Hr. Henk Lups in Delft. De oprichting van dit blad 

had tot doel meer (achtergrond) informatie te verstrekken aan genealogen. 

Deze doelstelling staat nog steeds op de voorgrond.   

Het blad kent een aantal vaste rubrieken (oude beroepen, genealogische 

publicaties en wapenregistraties). Deze rubrieken nemen zes tot zeven 

pagina’s in beslag. Het grootste deel van de inhoud, ongeveer 25 pagina’s, is 

gewijd aan artikelen over gevarieerde onderwerpen, welke een beeld 

schetsen van het leven van onze voorouders. Ook opmerkelijke onderwerpen 

op genealogisch gebied passeren regelmatig de revue.   

De redactie van GEM heeft voor de leden van de NGV afdeling Rotterdam 

e.o. een aantrekkelijke aanbieding. Zowel in papieren vorm als digitaal 

wordt GEM tegen een gereduceerd tarief aangeboden. Voorwaarde is wel dat 

er tenminste 10 á 20 aanmeldingen zijn. Een papieren abonnement wordt nu 

aangeboden voor 10 euro per jaar, het digitale abonnement komt op 7,50 euro 

per jaar.   

Wilt u meer weten over GEM? Surf naar www.gemmagazine.nl   

Leden van de afdeling kunnen hun interesse 

kenbaar maken door een e-mail te sturen 

naar redactie1340@rotterdameo.ngv.nl 

Vermeld daarin uw naam- en adresgegevens 

en uw voorkeur voor het papieren dan wel 

digitale abonnement.    

                     

                                 

[Dick Kranen]   

http://www.gemmagazine.nl/
http://www.gemmagazine.nl/
http://www.gemmagazine.nl/
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Colofon   
Het bestuur v.d. afdeling Rotterdam e.o. is als volgt samengesteld:   

voorzitter:    

   Roelof Vennik, tel. 010 - 479 06 68   

 voorzitter@rotterdameo.ngv.nl  secretaris:   

   Regina Philip    

 secretaris@rotterdameo.ngv.nl   

penningmeester:   

   Nico Lambermon, tel 0181 - 61 15 86   

 penningmeester@rotterdameo.ngv.nl   

bestuurslid / programma-commissaris:   

   Conny van den Eijnden, tel. 06-23 77 53  

84     conny@rotterdameo.ngv.nl  bestuursleden:   

   Rob Lambermon    

 rob@rotterdameo.ngv.nl   

   Leonard van Kessel                                                               

      leonard@paleografie.nl   

   

De taken zijn als volgt verdeeld:  redactie blad 1340:    Conny 

van den Eijnden, Regina Philip,   

            Janneke van Andel en (foto’s) Rob 

Voogt            e-mail:  

redactie1340@rotterdameo.ngv.nl   

eindredactie blad 1340:  Rob Lambermon   

ledenadministratie:   Nico Lambermon   

PR-zaken:       Bestuur   

beheer website:      Regina Philip   

beheer Facebook:    Regina Philip en Leonard van Kessel   

afgevaardigden LV:   Roelof Vennik en Conny van den Eijnden   

computerzaken:     Regina Philip   

website:         https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/    

                                  rotterdam-eo/    

   
 1340 NGV afdeling Rotterdam e.o.     

Jaargang 31, no. 4 Winter 2018  



 

  

  

1340   
        

is het jaar waarin op 7 juni Rotterdam stadsrechten werden verleend door    

graaf Willem IV, en tevens de naam van het afdelingsblad van de Afdeling    

Rotterdam en Omstreken van de Nederlandse Genealogische Vereniging.       

Retouradres:       
Sparrenstraat 7       
3203     XP  Spijkenisse       


