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Van de redactie 

We zitten al weer in september en dat betekent dat de zomervakantie voor 

de meesten van ons voorbij is. Wij hopen dat u heeft genoten van deze zo-

mer en net als wij weer uitkijkt naar het komende herfst/winterseizoen dat 

binnenkort aanbreekt. Ook tijdens de zomerbreak is er achter de schermen 

van de NGV en uw afdeling RTM hard doorgewerkt. Dit resulteert o.a. in 

een hernieuwde samenwerking met de Hollandse Vereniging voor genealo-

gie “Ons Voorgeslacht” en onze afdeling NGV-RTM. Deze samenwerking is 

gestart met een gezamenlijke bijeenkomst op 31 augustus j.l.. 

Kopijdatum voor de Winter editie 2019/2020 van 1340 is: 15 december 2019 

Redactie: Conny van den Eijnden 

  Janneke van Andel 

  Regina Philip 

  Rob Lambermon (eindredactie en samenstelling) 

       [Rob Lambermon, Bestuurslid] 
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 VAN DE VOORZITTER 

Het is weer bijna herfst en het bestuur van onze afdeling is er helemaal 
klaar voor. De eerste twee lezingen hebben we alweer achter de rug. De 
eerste werd gehouden in Hekelingen en organiseerden we samen met de 
Hollandse Vereniging voor Genealogie “Ons Voorgeslacht”.                   
Ruim 60 belangstellende leden van beide verenigingen luisterden naar een 
tweetal lezingen door de archivarissen van Leiden en Schiedam.             
Onze intentie om de lezingen in de toekomst samen met de Hollandse Ver-
eniging te organiseren lijkt voor beide verenigingen een goed initiatief. Deze 
samenwerking biedt voordelen voor zowel onze leden als die van de HVG. 
We kunnen van elkaar leren en gegevens uitwisselen met behoud van onze 
eigen identiteit. 

Enkele weken geleden bezocht ik het congres van MyHeritage in Amster-
dam. Het congres in het Hilton hotel werd bezocht door genealogen van 
over de gehele wereld. Hoewel ik nog steeds kritisch en gematigd enthou-
siast ben over hun werkwijze moet ik inzien dat MyHeritage zeker in een 
bepaalde behoefte voorziet. Wanneer je aan de andere kant van de wereld 
woont en je voorouders uit Europa afkomstig zijn kan MyHeritage in een 
aantal gevallen uitkomst bieden. Zo ontmoette ik Amerikanen met Neder-
landse voorouders en een mevrouw uit Costa Rica met Duitse voorouders. 
MyHeritage is een relatief nieuwe speler op de genealogische markt en ze 
staat voor vernieuwing.                                                                             
MyHeritage voorziet zeker in een behoefte maar zal de traditionele genealo-
gische verenigingen niet kunnen vervangen, daarvoor is ze niet gezellig ge-
noeg, te oppervlakkig en te kostbaar.                                                         
Om in de toekomst nieuwe stamboomonderzoekers aan zich te kunnen bin-
den zullen ook de NGV en haar zusters moeten innoveren. Nieuwe paden 
moeten worden betreden die goed moeten aansluiten op de wensen van 
haar leden in een veranderende wereld. 

[Roelof Vennik, Voorzitter] 
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Programma  

Programma zomer 2019 

Voor het jaar 2019 hebben we de volgende bijeenkomsten op het program-

ma staan; 

 19 oktober              Lezing door Willeke Molema over de Hollandse          
                                  vereniging voor Genealogie “Ons Voorgeslacht” 

  

 16 november           Een tweetal lezingen van ca. een half uur door          

                         Tom Janse over de suikerwerkfabriek van     

                                  Rinse Smith uit Rotterdam en Mevr. W. Molema   

                                  verteld over haar voorouders Smitshoek en Baljé 

De locatie waar onze bijeenkomsten worden gehouden is: 

BuurtKamer de Vijverhoek, Lage Vijver 2, 2923 AH Krimpen aan den IJssel. 

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

EEN BIJZONDER TIJDVERDRIJF VAN EEN 17E EEUWSE VROUW 

Bron: Oud Notarieel Archief Rotterdam 30  maart 1620 Notaris Jan van Al-
ler. 

Marija duBois verklaart dat zij enkele jaren geleden naar Londen is gereisd 
en daar in de Sint Leendert is getrouwd met Jan Wals en nu in Leiden 
woont. 

Een half jaar  na het huwelijk heeft zij hem verlaten en is zij naar Middelburg 
vertrokken waar zij introk bij Adryaen de Corni, wijnkoper, Dat zij zes jaar 
geleden hier is komen wonen bij Jan Pots, Engelsman, herbergier voor de 
tijd van acht dagen. 

Zij is toen met Jan Thonisz, metselaar naar Schiedam gegaan. Daarna 4 
jaar geleden is zij in de Grote Kerk alhier getrouwd met Claes Jansz Ancker-
smit, welk huwelijk drie maanden duurde waarna zij introk bij de Engelsman 
Jan Moor. 

Daarna is zij met Jan Moor naar Frankrijk getrokken waar hij haar in de 
steek heeft gelaten. 

In Calis (Calais) heeft zij net als in Holland met veel mannen vleeselijke con-
versatie gehad. 

Wegens haar gedrag heeft Jan Wals echtscheiding aangevraagd. 

[Roelof Vennik, Voorzitter] 
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 Verslag bijeenkomst 31 Augustus 2019 

Op zaterdagmiddag 31 augustus j.l. organiseerden de afdeling NGV Rotter-

dam e.o. en de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ 

een gezamenlijke bijeenkomst in het Dorpshuis van Hekelingen. 

Meer dan 60 aanwezigen genoten van een interessante middag. 

Om 14.00 uur openden beiden voorzit-

ters, Roelof Vennik en Teun v.d. Vorm,  

van eerder genoemde verenigingen de-

ze bijeenkomst. 

Als eerste spreker kwam de heer Cor de 

Graaf aan het woord, adjunct-archivaris 

van Leiden. Door middel van een po-

werpoint voorstelling en toelichtend ver-

haal, kwamen we meer te weten over de 

site www.historischleideninkaart.nl 

De heer de Graaf bracht in zijn verhaal 

ook het werk van de vele vrijwilligers in 

aandacht. 

Historisch Leiden in Kaart 

Een project van Erfgoed Leiden & Omstreken 

 

Na de pauze kreeg de heer Laurens Priester, gemeentearchivaris van Schie-

dam, het woord. Hij vertelde over de Schiedammer Simon Rijnbede, die veel 

voor de stad heeft betekend. Uit het  familiearchief van Rijnbende-van Bol-

nes, had hij voor vanmiddag een zwaar zilveren dienblad meegebracht met 

bijbehorende cassette. De stempels op de achterkant bleken veel informatie 

http://www.historischleideninkaart.nl
https://historischleideninkaart.nl/
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te vertellen over o.a. de kwaliteit van dit bijzondere voorwerp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                        Een grote verrassing was zeker de                                      

                                               binnenkomst van de heer Foort van Oos- 

           ten, burgemeester van Nissewaard. Hij  

           was uitgenodigd om de heer Henk v.d.  

           Waag, te bedanken voor zijn enorme  

           inzet voor ‘Ons Voorgeslacht’. De heer  

           v.d. Waag is geridderd als lid in de orde  

           van Oranje Nassau. Een bijzonder mooi  

           moment voor hem en zijn ondertussen  

           verschenen familieleden. Maar ook voor  

                              ons allen die er bij aanwezig mochten  

           zijn.     

Dankzij de foto’s van Rob Voogt, kunnen we nog van het een en ander na-

genieten. 

“Door de hernieuwde samenwerking van de twee verenigingen, is een oude 

traditie hersteld”, sprak Roelof Vennik.  Uw verslaggeefster en mede-

bestuurslid, Conny, is het daarmee helemaal eens en –gezien het succes 

van de eerste bijeenkomst -  kijken we vol enthousiasme uit naar de eerst-

volgende bijeenkomst op zaterdagmiddag 14 september a.s. 

 

[Conny van den Eijnden, Bestuurslid]                                                                       

                                                                                                                                  

                                                                                                                                    

                                                                                                                                       

                                                                                                                                         

                                                                                                                                     

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Genealogie van Pieter Pietersz Poot 

In 2008 was er de mogelijkheid om een boek te be-

stellen met de genealogie van de familie Poot. Het 

boek was 655 pagina’s dik netjes ingebonden maar 

ook erg duur. De oplage was toen ook gelijk aan het 

aantal bestelde exemplaren.   

In 10 jaar tijd is er veel gebeurd. Er zijn mensen over-

leden en kinderen geboren. Tevens hebben wij  de 

afgelopen jaren een abonnement bij het Centraal Bu-

reau Genealogie genomen op de achternaam Poot. 

Dit betekent dat wij ieder voorjaar persoonslijsten   
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ontvangen van de mensen die in het kalenderjaar van 2 jaar daarvoor zijn 

overleden. Op deze lijsten staan de gegevens van geboorte, overlijden, hu-

welijk, kinderen en ouders. Voor deze lijsten moet worden betaald maar het 

levert een schat aan gegevens op.  

Door publicatie op internet van de oudere gegevens hebben wij contact ge-

kregen met andere nazaten van de familie. We kregen oude en nieuwe foto’s 

aanvullende gegevens, fouten zijn verbeterd. Op internet zijn ook steeds 

meer bronnen te raadplegen en hierdoor kwamen we er achter dat er soms 

fouten in zaten. 

We hebben besloten om het boek opnieuw uit te brengen, maar dat gaf di-

rect een praktisch probleem, de gegevens passen niet meer tussen twee 

kaften. Nu is het mogelijk om een 8 punts letter te nemen en alle afbeeldin-

gen weg te laten maar dan wordt het een soort ouderwets telefoonboek.  

 

Daarom gaan wij over op een digitaal boek. Er is nu geen limiet aan het aan-

tal pagina’s en door de zoekfunctie is er geen index meer nodig. Met de 

functie Bookmarks (bladwijzers) kunt u uw eigen stamreeks snel toegankelijk 

maken. 

Omdat dit digitale boek kwetsbaar is voor illegale verspreiding wordt het 

boek beveiligd met een persoonlijk wachtwoord. De inhoud mag op geen 

enkele manier verspreid worden omdat de wet op de persoonsgegevens dit 

verbiedt. 

Benieuwd welke minister in het kabinet van 2007-2010 gehuwd is met een 

Poot? Of welke in 2002 overleden programmamaker familie is? Dan is dit uw 

kans om het boek te bestellen. 

Bestellen: 

De genealogie van Pieter Pietersz Poot 

Bijna 1000 pagina’s geleverd op USB-stick, inclusief verzendkosten € 50,-- 
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Wanneer u in het bezit bent van het boek uit 2008/2009 dan kunt u de USB-

stick met korting verkrijgen. Leg het boek open op de pagina waar u op voor 

komt en maak een foto. Deze foto stuurt u, met gegevens naar onderstaand 

mailadres. U ontvangt het digitale boek dan voor € 35,-- 

Opbrengsten, na aftrek van alle gemaakte kosten, worden gebruikt voor het 

bekostigen van persoonslijsten. 

Neem contact op met: 

Rob Poot 
Sportweg 17 
1775 AJ Middenmeer 
jrpoot@ziggo.nl 
 
Vermeld uw naam, adres en email. 
 
Heeft u aanvullende gegevens, foto’s of andere documenten mail dan naar: 
poot@stamboom-westland.nl 
 
Of naar bovenstaand adres. 
 

Jacqueline Hofland-Poot (Ede) 
Rob Poot (Middenmeer) 

 

VERSLAG BIJEENKOMST 14 SEPTEMBER 2019 

De eerste bijeenkomst van het herfst/winterseizoen zit erop. Bij afwezigheid 

van onze voorzitter, Roelof Vennik, mocht Conny v.d. Eijnden ons informe-

ren wat ons allemaal te wachten stond. Nu moet u weten dat, wij als bestuur, 

meestal ruim een half jaar van tevoren de data voor onze bijeenkomsten 

vooruit plannen. Hierdoor kwam het dat wij, ten tijde van het vastleggen van 

de ruimte in de Vijverhoek, geen rekening hadden gehouden met Open Mo-

numentendag. We hadden daarom de nodige twijfels of er wel een redelijke 

opkomst zou zijn. Gelukkig bleken die twijfels niet nodig want de opkomst 

was prima. Behalve een vast groepje leden dat bijna geen bijeenkomst over-

slaat, zagen we ook een aantal nieuwe gezichten waar we natuurlijk altijd 

erg blij mee zijn. Zo kwam o.a. dhr. Ritsema van Eck, lid van de NGV afde-

ling Utrecht, een kijkje nemen. Hij is bijkomend lid van onze afdeling omdat 

zijn onderzoeksgebied voor een groot deel in Rotterdam ligt. Daarnaast za-

gen we Jorik Zomer van de Hollandse Vereniging voor Genealogie “Ons 

mailto:jrpoot@ziggo.nl
mailto:poot@stamboom-westland.nl
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Voorgeslacht”. Net terug uit het buitenland mochten we ook onze eigen Le-

nie Esquer Rubio weer begroeten. Als lid van de helpdesk voor het stam-

boomprogramma GensDataPro van de NGV had ze haar laptop meegeno-

men om waar nodig vragen te beantwoorden en hulp te bieden tijdens dit 

Genealogisch Café. 

Behalve voor de gezelligheid zullen de meesten toch vooral gekomen zijn 

voor onze spreker, Fouke Boss. Onze afdeling had een primeur want dit was 

de eerste lezing van Fouke over zijn genealogische software. Hij kwam in 

gezelschap van een oud-collega die nog niet aan genealogie doet maar wat 

niet is kan natuurlijk altijd nog komen. Fouke begon in 2014 met het onder-

zoeken van zijn eigen familiegeschiedenis. Na het uitproberen van diverse 

stamboomprogramma’s vond hij dat hij daar niet echt in kwijt kon wat hij 

graag wilde. Met zijn IT-achtergrond besloot hij uiteindelijk om ‘even’ een 

eigen stamboom programma te schrijven. Deze software noemde hij Centu-

rial en dat was dus waarover deze lezing ging.  

Genealogische software gaat over het algemeen uit van conclusies. Ze laten 

de genealoog een stamboom creëren door data in te voeren van personen 

en hun relaties. De meesten geven daarnaast de mogelijkheid een paar re-

gels toe te voegen m.b.t. de bronnen waarop het onderzoek gebaseerd is. 

Met Centurial begint de genealoog met het invoeren van informatie gevon-

den in bronnen. Pas later in het proces wordt al deze informatie samenge-

voegd en omgezet in een stamboom. We spreken daarom van onderzoek 

dat uitgaat van bewijs. 

Het bronmateriaal c.q. bewijs kan bestaan uit akten van de burgerlijke stand 

maar bijv. ook uit bidprentjes, grafstenen en voorwerpen die beschikbaar zijn 

binnen de familie. Al deze bewijzen hebben een andere bewijswaarde, wel-

ke waarde kan steeds per bron aangegeven worden maar indien nodig later 

ook aangepast worden. Deze werkwijze is wel wat omslachtig en leent zich 

zeker niet voor het snel invoeren van een grote hoeveelheid personen in één 

avondje. Als onderzoeker moet u daarom ook geïnteresseerd zijn in het bij-

houden van uw bronmateriaal. Bent u bereid om dat stapje meer te doen 

dan is Centurial mogelijk hét programma voor u want het biedt mogelijkhe-

den die elders (nog) niet te vinden zijn. Zo kunt u bijv. in 1x een volledig 

overzicht inzien van alle bronnen m.b.t. tot een bepaalde persoon. Bij twijfel 

of men met één en dezelfde persoon te maken heeft kan men personen sa-

menvoegen of met 1 muisklik weer uit elkaar trekken. Dit is erg handig om-

dat er nog al eens verwarring kan ontstaan in oude archieven over de juiste 

naam van een persoon. Door het beschikbare overzicht van de bronnen is 



Jaargang 32, no. 3 Herfst 2019  1340 NGV afdeling Rotterdam e.o. 

 

54 

 

het ook gemakkelijk deze met elkaar te vergelijken en zo te bepalen welke 

informatie uiteindelijk juist is. Centurial is momenteel alleen beschikbaar in 

de Engelse taal maar zal t.z.t. ook in het Nederlands verschijnen. Doordat 

het programma volop in ontwikkeling is komt er ongeveer elke 2 maanden 

een update uit. Zowel de software zelf als de updates zijn volledig gratis te 

downloaden en gebruiken. Wie meer informatie wil over Centurial kan terecht 

op https://www.centurial.net/. Voor uitleg over de  verschillende functies en 

voorbeelden hoe data in te voeren is er een blog beschikbaar welke u kunt 

vinden op https://www.centurial.net/blog. Beiden eveneens in de Engelse 

taal. Probeer het programma eens uit, het kost u tenslotte niets.  

Na afloop van de lezing van Fouke was er gelegenheid om vragen te stellen. 

De meeste vragen en opmerkingen waren echter tijdens de presentatie van 

Fouke al voorbij gekomen dus veel tijd hoefde hier niet meer aan besteed te 

worden. Hier en daar werd nog even nagepraat en/of meegeholpen de zaal 

weer netjes achter te laten. 

Onze volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 19 oktober a.s. in 

de Vijverhoek te Krimpen a/d IJssel. Meer over deze bijeenkomst vindt u tij-

dig in onze volgende nieuwsbrief, op Facebook en de website van de NGV. 

[Regina Philip, Secretaris] 

Dochters van Eva in Tiel 

In mijn familie ging het gerucht dat er aan moederskant sprake was van Ja-

vaanse invloeden. Mijn moeder en haar zussen werden vanwege hun uiterlijk 

in hun jeugd de Indische meisjes genoemd. Helaas zijn er in de stamboom 

geen feiten te ontdekken die dit gerucht bevestigen. Ik vond alleen Neder-

landse voor- en achternamen en heb nauwelijks foto’s van voorouders, dus 

toen ik las over het symposium van de NGV-afdeling Betuwe getiteld Doch-

ters van Eva, heb ik me direct aangemeld. Hierbij kwamen meerdere dingen 

samen: de voorouders van moederszijde komen uit de Betuwe en één van 

de sprekers ging het hebben over de Njaj en andere Indische stammoeders. 

Wie weet was één van die ‘fruitexperts’ uit het land van Flipje wel via de 

VOC in Indië terechtgekomen waar onder de warme tropenzon het bloed 

kroop waar het niet gaan kon… 

Ik had verwacht dat de zaal helemaal gevuld zou zijn met vrouwen, maar het 

bleek dat er ook heel wat mannen aanwezig waren. Eigenlijk niet verwonder-

https://www.centurial.net/
https://www.centurial.net/blog
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lijk, want iedereen heeft tenslotte een moeder (gehad). Het programma zat 

heel goed in elkaar. Elke spreker kreeg 25 minuten de tijd, waarna het pu-

bliek vragen kon stellen. Er kwamen genetici aan het woord, (micro-)

biologen, een onderzoeker, een psycholoog, een heraldicus en een schrijf-

ster, die de complexe materie van het mitochondriaal DNA uitlegden. De on-

derwerpen waren veelzijdig. Het meest spraken de voorbeelden aan waarbij 

de eigen familie ten tonele werd gevoerd. Diverse aspecten van het moeder-

spoor werden belicht en de moeilijkheden die je daarbij kan tegenkomen. 

Zoals genealogisch onderzoek onder Joodse mensen, waar de naam van de 

moeder vaak niet eens vermeld werd. Maar ook de humor werd niet vergeten 

en het hoogtepunt van de dag was wat mij betreft het verhaal van Cynthia 

McLeod-Ferrier. Ze verbond Afrika - de bakermat van de mensheid - met 

Suriname en met Nederland. Ze vond dat iedereen Surinamer zou moeten 

willen zijn. Bij Surinamers is DNA aanwezig uit werkelijk alle delen van de 

wereld en dat heeft als voordeel dat je je nooit gediscrimineerd hoeft te voe-

len... 

Met een hoofd vol informatie en een goed gevulde goodie bag ging ik naar 

huis. Mijn volgende stap is aan de hand van het mitochondriaal DNA het 

moederspoor te volgen, dat wellicht naar Java voert.  

[Marianne Fortuin, lid] 

Symposium over de Dochters van Eva 

DNA is de kennisbron over de oorsprong van je voorouders. Het DNA uit het 
Y-chromosoom in de celkern is gekoppeld aan jouw voorvaderen. Het 
mtDNA uit de mitochondriën is de link naar jouw voormoederen. Dit symposi-
um is gefocust op het mtDNA. 

mtDNA 

De genealogie heeft de moderne genetica ontdekt. Vooral je moederlijke af-
komst heeft veel geheimen prijs gegeven. Zo zou je intelligentie iets met het 
X -chromosoom van je moeder te maken hebben. Toch zijn vooral de mito-
chondriën (zie figuur hier onder) van belang voor de genealoog. Via deze 
kleine orgaantjes in iedere cel van je lichaam wordt de levensenergie opge-
wekt. Je zou dan net zo energiek (en oud?) moeten zijn als je moeder 
(ongelukken voorbehouden). Een moederspoor is geboren. Hoe zit dat? 

Het moederspoor 

Dat komt doordat mitochondriën alleen door de moeder aan haar kinderen 
worden doorgegeven. De mitochondriën in de zaadcellen van de vader over-
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 leven de bevruchting van een eicel niet. Dit betekent dat we allen nog steeds 
de mitochondriën hebben van onze oermoeder, die mtDNA Eva wordt ge-
noemd. 

Mitochondriën 

Mitochondriën delen zich regelmatig om ook nieuwe cellen van energiecen-
trales te 

voorzien. Zij hebben een klein beetje eigen DNA.  Bij dat keer op keer delen 
ontstaan wel eens foutjes die we mutaties noemen. Nader onderzoek heeft 
het mogelijk gemaakt om deze mutaties op volgorde in de tijd te zetten. 

Langzaam maar zeker komt men er ook achter waar in de wereld een be-
paalde mutatie is ontstaan.                                                                              
In de circa 200.000 jaar dat de moderne mens bestaat, is de lijst van muta-
ties erg lang geworden. Men heeft die voor dagelijks gebruik samengevat in 
kortere codes die haplotypen genoemd worden en in zogenaamde haplo-
groepen worden onderverdeeld. 

Jouw mtDNA haplotype 

Je mtDNA haplotype vertelt je hoe en wanneer je voormoederen de reis van 
Afrika naar de Nederlanden gemaakt hebben en ook hoe je voormoeder hier 
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is aangekomen. 

Tekst van J.E.M.H. van Bronswijk, NGV DNA in Tiel. mtDNA 

Ik was van plan meer over deze bijeenkomst te schrijven… MAAR … dat 
bleek niet nodig!                                                                                             
In de goodiebag die we ontvingen, zat het GENS NOSTRA tijdschrift, jaar-
gang 74, nummer 5 september oktober 2019. DAAR kunt u alles lezen, wat 
de aanwezigen op die dag gehoord hebben! 

“Oh”, is misschien uw reactie, “dan lees ik alle informatie thuis wel”…           
U heeft helaas de sprekers niet gezien en hun verhaal niet gehoord. DAT is 
toch anders.                                                                                                 
Het meemaken van deze dag was een belevenis. Het luisteren, kijken en 
ontmoeten een genot!                                                                                   
En Peter van Boheemen, voorzitter NGV-Afdeling Betuwe, mocht van de 
landelijke voorzitter Jos Taalman, een gouden speld ontvangen voor al zijn 
gedane werkzaamheden. 

[Conny, Bestuurslid] 

 

Peter van Boheemen 
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Conny’s column 28 
 

Is het u ook opgevallen, dat … je regelmatig mensen ziet waarbij je denkt: 
“Die ken ik maar waarvan ook al weer?” 
Mensen die je herkent, moeten dan wel in de omgeving zijn, waar ze 
“thuishoren” vind ik, anders moet ik te veel na gaan denken. 
Tijdens het symposium in Tiel gebeurde dat weer. 
Dame en ik verlaten de zaal, kijken elkaar aan, waarna de dame zegt “Jij 
bent toch Conny?” 
“Uh ja” , ondertussen kijk ik naar haar gezicht en zeg “Lyanne!” 
“Wat doe jij hier?” Twee vrouwen, die elkaar na jaren weer zien op een on-
verwachte plek. 
Na het bijpraten elkaars informatie uitgewisseld. 
Beide nieuwe ideetjes opgedaan, van elkaar, voor elkaar. 
Maar ook mensen herkend van vorige NGV bijeenkomsten, zoals destijds in 
Leeuwarden, die daar lezingen gaven. “Wilt u ook een keer een lezing bij 
onze afdeling geven?” 
“Ja, natuurlijk!” was de reactie. En zo werd het symposium in Tiel een dag 
van kennis EN kennissen. 
It’s a small world after all! 

 
[Conny van den Eijnden, Bestuurslid] 
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