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Van de redactie 

Afgelopen 19 september was er na enkele maanden weer een lezing tijdens 
corona tijd. Het was een zeer geslaagde middag en de leden die op deze 
lezing hadden ingeschreven waren enthousiast. Zoals u vast al weet is onze 
bijeenkomst op 17 oktober niet doorgegaan omdat onze verhuurder van de 
zalen voorlopig alle locaties heeft gesloten. Wanneer deze weer open gaan 
weten wij op dit moment nog niet, zodra dit bekend is brengen wij u op de 
hoogte via onze kanalen Facebook en de nieuwbrief. Wij hopen dat u het 
ondanks deze warrige tijd goed maakt, blijf gezond! . 

Kopijdatum voor de Winter editie 2020/2021 van 1340 is: 15 november 2020 

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 

Sinds ik mij in de vorige “1340” tot u richtte is er weinig veranderd. 

Onze laatste lezing in corona tijd werd door het maximaal toegestane be-
zoekersaantal bezocht.                                                                              
Onze Evenementen functionaris had voor gebak gezorgd en het was goed 
een ieder weer te zien.                                                                                      
Voor de resterende twee lezingen van onze afdeling voor  2020 in “De Sper-
wer” in Krimpen a/d IJssel, besloot de verhuurder dat deze geen doorgang 
konden vinden.                                                                                                                 
Het afdelingsbestuur hoopt dat de bijeenkomsten voor 2021 gewoon kunnen 
doorgaan en we de eerder uitgenodigde sprekers alsnog kunnen uitnodigen.                
Het zijn vreemde tijden nu wij geen persoonlijk contact met u kunnen heb-
ben.                                                                                                          
Naast de persoonlijke beperkingen die u ongetwijfeld zult ervaren is het ook 
voor de vereniging een slechte zaak. Uitwisseling met andere genealogen 
kan alleen nog veilig op gepaste afstand of via de post en de social media.  

Landelijk gezien gaat het onze vereniging op dit moment niet voor de wind. 
Zonder op dit moment al te veel in detail te willen treden is de situatie op dit 
moment zorgelijk.                                                                                           
Het hoofdbestuur is sterk onderbezet, en men is op zoek naar nieuwe 
hoofdbestuursleden die bereid zijn de vereniging uit het slob te halen en 
waar mogelijk verder te kunnen uitbreiden.                                                   
Hoewel zich enkele kandidaten hebben aangemeld is verdere aanvulling 
wenselijk.                                                                                                      
Men zoekt vooral naar vaardigheden op het gebied van ICT, financiën, se-
cretariële en juridische vaardigheden. Wat mij ook ernstige zorgen baart is 
de financiële positie waarin de vereniging zich momenteel bevindt. De uitga-
ven voor ICT hebben een enorme aanslag op de reserves van de vereniging 
gedaan. Het feit of dit verantwoord is geweest is op dit moment nog in on-
derzoek. We gaan u in ieder geval op de hoogte houden van nieuwe ontwik-
kelingen.                                                                                                             
Omdat dit de laatste “ 1340” van 2020 is wens ik u en uw dierbaren nu al 
goede feestdagen toe.                                                                                   
Ik spreek daarom de wens uit dat Sinterklaas ook onze vereniging goed 
gezind mag zijn.  

Verder een goede gezondheid en een knallende jaarwisseling  ook al zal dit 
naar het zich laat aanzien zonder vuurwerk gaat gebeuren.  

[Roelof Vennik, Voorzitter] 
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Programma  

Programma najaar 2020 

Voor het jaar 2020 staan er geen bijeenkomsten meer op het programma 

wanneer onze lezingen weer doorgang hebben is nog niet bekend, dit is 

afhankelijk van onze verhuurder en de maatregelen van de regering.   

Hou voor de volgende bijeenkomst social media in de gaten zoals Face-

book, Twitter en onze nieuwsbrief.  

 De locatie waar onze bijeenkomsten worden gehouden is:           

Buurtkamer “de Sperwer ”, Landerijen 3, 2926 TA Krimpen aan den IJssel. 

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

 

Verslag bijeenkomst NGV-RTM op zaterdagmiddag 19-9-2020 

Het geheel verliep volgens de richtlijnen van de RIVM. Dat was even wen-
nen, maar de aanwezigen waren zo blij elkaar weer te kunnen ontmoeten 
en de ontvangst met gratis koffie en taart beviel goed, zodat de 
“gemoedelijke” sfeer er weer snel in zat. 

Thema van de lezing:               
Het invoeren van bronnen in het programma GensDataPro.        
Het middendeel en tevens hoofddeel van de lezing ging daar over.         
Wim Scholl, de spreker, liet vanuit verschillende situaties zien hoe hij een 
bron toevoegt en daar mensen aan koppelt. De belangrijkste stappen waren 
in volgorde:               
 1. Zorg dat in het linker venster een persoon staat waaraan je een    
     bron wilt toevoegen die nog niet in je bestand is opgenomen         
 2. Klik op functietoets F9 (als dat niet lukt, probeer dan FN en F9)    
 3. Klik in het nieuwe venster op het driehoekje/pijltje naar beneden     
     om in het afrolmenu de keuze te maken voor de soort bron        
 4. Wanneer de keuze is gemaakt wordt dit scherm aangepast en kan  
     er een aantal zaken worden ingevuld, waarvan de belangrijkste is:       
     uniek bron-ID                
 5. Klik na minimaal het ID-nummer (vb. BSO-Bemmel-003) ingevuld  
     te hebben op Akkoord.               
 6. Het scherm wordt weer aangepast. Klik op de nieuwe verschenen 
     knop Nieuwe koppeling 

 7. De persoonskaart uit stap 1 verschijnt, bevestig deze keuze en vul  
     in het onderste deel van het scherm de gevraagde gegevens in.
 8. Na klikken op Akkoord kan door klikken op Nieuwe koppeling een  
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     volgende persoon gezocht worden en gekoppeld.  
 9. Na de laatste persoon en Akkoord klikken op Sluiten.  
 10.Door klikken op het mapje rechts boven kunnen afbeeldingen van  
      de bron worden toegevoegd.  

Na een korte pauze, vervolgde Wim zijn lezing met een landelijke primeur!!!
Wim liet verschillende nieuwe mogelijkheden zien van versie 3.0 van Gens-
DataPro...  

Conclusie: Genoten van een zeer leerzame middag! 

P.S. Tegeltjeswijsheid van Wim en Conny:            
“Het doel kan bereikt worden via verschillende paden...”           
“Er leiden vele wegen naar Rome..” 

Er leiden ook vele wegen naar Buurtkamer “de Sperwer” te Krimpen aan den 
IJssel, waar we onze bijeenkomsten houden. 

[Conny van den Eijnden, Bestuurslid] 

GensDataPro  

Het programma van de Nederlandse Genealogische Vereniging  

Het is al bijna tien jaar geleden dat ik een reeks artikelen schreef over Gens-

DataPro (GDP) voor het blad van de afdeling 

Zeeland van de NGV. In september is een nieuwe 

versie van dit fraaie programma verschenen, een 

mooie aanleiding om deze artikelen aan te passen 

en nu te publiceren in het blad van de afdeling Rot-

terdam en omstreken. Het werken met versie 3 ver-

schilt niet wezenlijk met het werken met versie 2, 

zodat ook beginnende gebruikers van de oude versie met deze artikelen ge-

holpen zullen zijn.  

Al in de tweede helft van de jaren tachtig wierpen enkele enthousiastelingen, 
verenigd binnen de computerdienst van de NGV, zich op het programmeren 
van een genealogisch computerprogramma. Aanvankelijk waren er twee 
programma’s, een voor computers die met cassettes werken als opslagsys-
teem en een voor computers die met floppydisks konden werken. Dit laatste 
programma werd bekend als GensData/D85, waarbij de D verwees naar het 
diskettesysteem, kortweg GD/D85 genoemd. Via GD/D87 en GD/D90 is de 
ontwikkeling geculmineerd in GDP oftewel GensDataPro, een programma, 
ontwikkeld door ir. B.T. Wilschut, dat niet alleen ‘draait onder Windows’, 
maar een écht Windows-programma is en bovendien optimaal gebruik kan 
maken van de mogelijkheden die internet biedt. 
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Weerspiegelen de opeenvolgende programma’s de ontwikkelingen in compu-
terland, daarnaast heeft er ook in genealogisch opzicht een enorme vooruit-
gang in mogelijkheden en toepassingen plaats gevonden. Te denken valt 
hierbij aan het gebruik van bronvermeldingen, afbeeldingen, geluids- en vi-
deobestanden en ook zaken als adressen en adoptie. In deze serie artikelen 
over GensDataPro zullen we niet, en kunnen we ook niet, naar volledigheid 
streven, maar zullen we een aantal facetten de revue laten passeren waar-
door u hopelijk een aardige indruk krijgt van dit veelzijdige programma van 
onze eigen NGV.  

Zoals voor elk genealogieprogramma geldt ook voor GDP: u kunt er alleen 
gegevens uitkrijgen die er eerst hebt ingestopt.  Het gaat natuurlijk om het 
hoe en om het wat: wat kan ik er allemaal instoppen en hoe doe ik dat en 
wat kan ik er allemaal uitkrijgen en hoe doe ik dat dan. 

Ten aanzien van het hoe merken we al meteen op dat vele dingen op meer-
dere manieren voor elkaar te krijgen zijn, voor het hoe ontwikkelen de meeste 
gebruikers een eigen voorkeur. Van tijd tot tijd zullen we dan ook meer dan 
een mogelijkheid van invoer noemen.  

Vensterindeling hoofdscherm 

Het hoofdscherm van GDP bestaat uit drie vensters waarvan de inhoud kan 
wisselen en daarboven en onder een aantal balken met min of meer vaste 
gegevens vergelijkbaar met de werkbalken en adresbalken uit Windows. De 
drie vensters zullen we kortheidshalve aanduiden met A, B en C, zoals in de 
figuur weergegeven. Door de randen met de muis te verslepen zijn deze drie 
vensters breder/smaller en hoger/lager te maken, uiteraard altijd ten koste 
van het buurvenster. 
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Waarschijnlijk valt meteen op dat de vensters A en B (nu) hetzelfde zijn. La-
ten we de bovenkant van het scherm, het bovendeel van de vensters A en B 
en de balken, wat nader bekijken. 

Bovendeel hoofdscherm 

Direct boven de twee vensters zien we bij beide drie knoppen: Vorige, Vol-
gende en Bewerk. Duidelijk is dat we inderdaad met beide vensters op de-
zelfde wijze kunnen opereren. Wanneer we de –  nu nog lege – inhoud van 
een van deze vensters willen bewerken, kunnen we dat doen door te klikken 
op de bijbehorende knop Bewerk. U ziet bij venster A ook de aanduiding F6 
staan, dit betekent dat we in plaats van door klikken op deze knop daar ook 
door indrukken van functietoets F6 in het bewerkingsscherm kunnen komen. 
Hieruit blijkt dat venster A voorrang heeft op venster B. 

De inhoud van beide vensters stelt kennelijk een persoonskaart voor. Die 
inhoud hoeft niet altijd een persoonskaart te zijn maar kan bijvoorbeeld ook 
een relatiekaart zijn. Zo zouden we in A de persoonskaart van uzelf in beeld 
kunnen hebben en in B een overzicht van de kinderen uit uw relatie of rela-
ties! 

In beide vensters persoonskaarten zichtbaar maken, biedt de mogelijkheid 
gegevens te vergelijken, bijvoorbeeld omdat u vermoedt dat deze twee per-
sonen in werkelijkheid identiek. zijn. Een andere handige toepassing van het 
naast elkaar zetten van twee persoonskaarten ontdekken we later, wanneer 
we het afrolmenu Combinatiehandelingen bekijken. Eerst echter kijken we 
kort naar alle onderdelen van dit bovendeel. Boven de al genoemde knop-
pen Vorige, Volgende en Bewerk vinden we nog een rij met knoppen, alle 
voorzien van symbolen. De meest duidelijke, omdat die ook in veel andere 
programma’s wordt gebruikt, is het diskettesymbool uiterst rechts: door daar 
op te klikken slaat u uw invoer op. De betekenis van al deze knoppen wordt 
zichtbaar wanneer u de cursor op zo’n knop zet. 

Boven deze knoppen zien we een rij omschrijvingen. Dit zijn allemaal titels 
van afrolmenu’s. Tot slot vinden we helemaal bovenaan de adresregel of 
titelbalk met de versie van GDP, de naam en het volledige pad van ons be-
stand. Kortom, tussen de vensters A en B en de adresregel zijn drie rijen of 
balken met keuzemogelijkheden. Waar nodig zullen we naar deze balken 
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van boven naar beneden verwijzen als K1(de afrolmenu’s), K2 (de knoppen 
voor handelingen met de invoer) en K3 (de bewerkingsknoppen voor de in-
houd van de vensters A en B).  

Wanneer een optie niet mogelijk of niet nodig is, wordt deze mogelijkheid 
grijs weergegeven. Bijvoorbeeld u heeft uw bestand geopend en nog geen 
enkele wijziging aangebracht, het diskettesymbool in K2 is grijs want op-
slaan is niet nodig. Tussen de tweede knop van links en het invoerveldje 
voor een korte tekst staan vier knoppen Deze knoppen hebben te maken 
met de opmaak van de gegevens die in venster C zichtbaar gemaakt kun-
nen worden. Aangezien daar nog niets staat, zijn deze vier knoppen even-
eens grijs. Staat er in C een geneagram dan zijn de vier knoppen 
‘geactiveerd’. 

Hoewel het mogelijk is om gegevens van anderen met behulp van gedcom 
in te voeren, zullen we toch in de meeste gevallen onze eigen zoekresulta-
ten willen invoeren. In het volgende artikel zullen we daar wat uitgebreider 
op ingaan, hier zij alvast vermeld dat er twee wezenlijk verschillende manie-
ren zijn om met uw in te voeren gegevens om te gaan. De eerste manier is 
om steeds ‘losse’ personen in te voeren en naderhand de relaties tussen die 
personen vast te leggen. De tweede manier is om uitgaande van een inge-
voerd persoon de volgende in te voeren in relatie tot die persoon, bijvoor-
beeld als ouder, partner of kind. 

[W.J. Scholl, lid] 

IN MEMORIAM JOHAN CORNELIS OKKEMA 

Op 2 april 2020 overleed onze oud-secretaris van de afdeling Rotterdam e.o. 
op 81-jarige leeftijd. 

Ik kende Johan al meer dan een halve eeuw en herinner hem als een prettig 
en bovenal kundig mens met veelzijdige kwaliteiten. Voor het eerst ontmoet-
te ik hem in een jeugdsoos aan de Bergweg, waar hij vanuit de kerk een 
toeziende taak had om losbandige jongeren zoals ik, die bovendien ook nog 
eens niet gereformeerd waren, in toom te houden. Hierin slaagde hij maar 
ten dele want hier leerde ik mijn eerste echtgenote kennen. Johan was be-
vriend met mijn toenmalige schoonvader die eveneens in het gereformeerde 
kerkbestuur zat. Daarna verloor ik hem voor vele jaren uit het oog. 

Pas aan het einde van de 20e eeuw zag ik Johan terug en vroeg hem 1e 
secretaris van onze afdeling te worden naast de vele andere nevenfuncties 
die hij bekleedde. Tot mijn vreugde stemde hij toe. 

Johan werkte tot zijn pensionering in het Stadsarchief Rotterdam. Tot zijn 
taken als wetenschappelijk medewerker behoorde jarenlang de functie van 
eindredacteur van het Rotterdams Jaarboekje. Tevens kreeg hij ruimte aan 
zijn standaardwerk ‘De Straatnamen van Rotterdam’ te werken.  Naast zijn 
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werk was hij actief voor diverse organisaties. 

Zo was hij ouderling van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Noord. In 
deze functie heeft hij zich vooral ingezet voor het behoud van de Bergsingel-
kerk. Als belangrijkste trekker wist hij de sloop van dit markante gebouw te 
voorkomen. 

Ook was hij actief voor de Vereniging van Nederlandse Kerkgeschiedenis, 
het Historisch Genootschap Roterodamum, en de Stichting Rotterdam is 
vele Dorpen. 

Binnen de NGV was Johan korte tijd secretaris van het Hoofdbestuur en gaf 
hij blijk van zijn deskundigheid als eindredacteur van de eerste NGV publica-
tie, Migranten en Passanten, dat dankzij onze afdeling het levenslicht zag.  

In 2006 verscheen Geloof, Opbouw en Strijd, de Geschiedenis van de clas-
sis Rotterdam waarvan hij medeauteur was.  

In deze jaren werd Johan Okkema voor zijn vele verdiensten benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

Nadat hij het al enkele jaren rustig aan ging doen verhuisde hij met zijn part-
ner André naar Wolphaartsdijk in Zeeland waar hij is overleden. 

[Roelof Vennik, Voorzitter] 

Wie kan ons helpen zoeken naar 

Achilleus Nicolaus Helsenburg uit Schiedam                                              
Hij was kapelaan in Beckum in1695, later predikant in Haltern, + 1738 later 
emigreerde hij ook van Beckhum naar Schiedam. 

Wat verder bekend is, hij is geboren ca 1666. Ingewijd in 1691, studeerde 4 
jaar theologie in Munster, 1733: 

Ongeveer 67 jaar oud, Scidamensis. (BA MS, GV AA, Hs. 140.) 21 decem-
ber 1695 de Kanunnik Bernard Schreiber stierf in Beckum. Pro ontvangen 
via et sacro H. Sacellano Helsenburg 14 ẞ. (BA MS, GV AA, Beckum A 15) 
Hij werd predikant op 17 oktober 1695 in Haltern. (BA MS, GV AA, IV A 10, 
BI. 15.) Hij stierf daar 6 februari 1738. (BA MS, GV AA, III A 130 a.) 

Gezocht is in Wie Was Wie, op Google, SchiedamGen en stadsarchief Rot-
terdam, dit heeft niets opgeleverd. Wie is er bekend in het archief Schiedam 
en kan ons helpen. 

                      [Redactie 1340]    
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Paleografie 01 

Dit archiefstuk is een leuk schoolvoorbeeld van een paleografisch document. 

Op de eerste plaats is het niet zo moeilijk leesbaar, maar toch zien we nog 

‘verschijnselen’ die in die tijd niet meer zoveel voorkwamen en het toenmali-

ge schrift. 

Hierna volgt een opsomming van enkele letters en afspraken in de paleogra-

fie waar men als genealoog op moet letten en daarin moet anticiperen bij de 

transcriptie. 

1. De letter ‘e’ is nog bijna overal van het type 'oud'; maar in de eer                          

ste regel is de letter ‘e’ wel in de moderne vorm geschreven; de schrij    

ver lijkt wel in een een overgangsfase . 

2.       Ook typisch dat naast de ronde letter ‘s’,  veelal in de oude vorm op 

 het eind van een woord geschreven, de lange letter ‘s’ gebruikt wordt,

 die het verschil maakt met de lange letter ‘h’ door een middel van een 

 knik in het midden. 

3.     . De letters ‘c’ en ‘g’ worden nog met een zogenaamde dakstreep   aan 

 de volgende letter verbonden. 

4.  De letter ‘d’ is in die tijd ook nog rond. 

5.  Op de letter ‘u’ werd altijd een bovengeplaatst tekentje gezet, om het 

 verschil te laten zien met de letter ‘v’. 

6.  Naast de moderne ronde ‘r’ (zie regel 14: regten), wordt in deze tekst 

 ook de rechte ‘r’ gebruikt, ouderwets met de gescheiden neer- en op

 haal van de schacht. 

7.  Bij de letter ‘k’ ziet men het verschil bijna niet met onze huidige letter 

‘h’. 

8.  Het stuk telt enige suspensies. Een suspensie is een afkapping, ook 

wel afkorting van een woord. Deze woorden eindigen vaak tot een al 

of niet mooie sierlijke aanhaal naar beneden of naar boven, oftewel de 

lus genoemd. Het woord eindigt ook vaak met een dubbele punt. Een 

andere suspensie is de boven geplaatste afkortingsstreep. 

9.  Wat veel voorkomt is de afkorting voor ‘ver’ naar de vorm van één let-

ter ‘v’ met een haal erdoor (vergelijk de huidige & = ampersand). 

10. De letters ‘i’, de ‘j’, de ‘ij’ en de ‘y’, en ook de ‘u’ en de ‘v’ werden in het 
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 oud schrift vaak door elkaar gebruikt voor één en dezelfde spelling en 

uitspraak; ze waren onderling vervangbaar en de betekenis was ook 

vaak hetzelfde. De volgende afspraken zijn daarmee gemaakt:  

Een ‘i’ en een ‘j’ mogen getranscribeerd worden naar de moderne 

spelling: 

‘iaer’ in de originele tekst wordt geschreven als ‘jaer’ en ‘Annetie’ als 

‘Annetje’; 

IJ of y wordt alleen als ‘ij’ overgenomen als ook wij een ‘ij’ zouden 

schrijven; in alle andere gevallen transcriberen we de letter ‘ij’ naar ‘y’. 

‘duijdelyck’ wordt dan ‘duydelijck’, en ‘ijaerlijcx’ wordt in de transcriptie 

‘yaerlijcx’. 

11.  Bij de Romeinse cijfers staat het eeuwgetal met de kleine letter ‘c’  

  voor ons getal 100, dus xvii c = 1700. 
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N. B. Het getal ‘paleo 28’ refereert naar document 28 in de cursus paleogra-

fie. 

De transcriptie is als volgt: 

1 Wij onderges[chreven] schout en ambachtsbe- 

waerders te Leyderdorp, beloven bij desen 

ingevalle Carel Cornelisz[oon] Oostveen, geboor- 

tig alhier, dog nu metterwoon, sullende 

5 na ’t Haagse Schouw, onder de vrije heer- 

lijckheyd van Voorschoten [ver]trecken, tot 

eniger tijd, tot armoede quam te [ver]vallen 

en (dat God [ver]hoede) adsistentie nodig 

hadde, dat wij den Armen van Voorschooten 

10 voorn[oem]t daervan sullen afhouden en 

bevrijden en deselve Oostveen tot onsen 

Armen overneemen en uyt onse Armen- 

kas onderstand doen genieten, onder 

[ver]band als na regten, actum den vi
e
 octo- 

15 ber xvii c een en dertig, 

J.P. Marcus, 

P. Lelijvelt, 

Aris Slingerlant, 1731 

 

Nadere verklaring 

bron: akten van indemniteit, Leiderdorp, stadsarchief Leiden Boisotkade, 

periode 1701-1801 

 

Dit document wordt tevens gebruikt in de paleografie-cursus voor beginners 

bij ondergetekende. 
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De rechte haken [  ] worden gebruikt voor het ‘uitschrijven’ van de suspen-

ties (afkortingen). Ook dit is een afspraak binnen de paleografie. 

schout    hoofd van het dorpsbestuur 

ambachtsbewaarders het bestuur van de ambachtsheerlijkheid met 

daarbij nog de schout en (het college van) 

schepenen 

metterwoon              daadwerkelijk daar 

onder verband als regten           volgens een plakkaat uit de 2
e
 helft 17

e
             

                                         eeuw werden met die 

beschreven rechten dit soort akten beves 

           tigd. 

           [Leonard van Kessel, Bestuurslid] 

 

 

Genealogie Lagendijk-Bierens 

Een van onze leden heeft een boek uitgebracht over de genealogische fami-
liekroniek Lagendijk-Bierens. De kroniek bevat veel scheepvaart gerelateer-
de verhalen m.b.t spionage in de Rotterdamse haven, scheepsrampen en 
het loodswezen. 

Online is bij boekhandel Donner een inkijk exemplaar over de eerste 20 pa-
gina’s te zien zodat u hierover een oordeel kunt vormen. 

Zie de link hieronder. 

https://www.donner.nl/genealogische-familiekroniek-lagendijk-bierens/jan-c-
lagendjk/9789087598617 

         [Redactie 1340] 

https://www.donner.nl/genealogische-familiekroniek-lagendijk-bierens/jan-c-lagendjk/9789087598617
https://www.donner.nl/genealogische-familiekroniek-lagendijk-bierens/jan-c-lagendjk/9789087598617
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Conny ’s column 33 
 
Is het u ook weleens opgevallen, dat… 
… je sommige  kleine dingen pas later gaat waarderen? 
De oorzaken daarvan liggen voor mij aan  de gevolgen van de coronacrisis 
en aan het ouder worden. 
 
De gevolgen van de coronacrisis? 
Als ik nu een museum bezoek, na het bestellen van een ticket-on-line en 
een doorgegeven tijdslot, zijn er ter plekke minder aanwezigen en kan ik 
mezelf beter concentreren op de kunstwerken. 
Ik druk mijn neus “bijna” tegen de verf aan op de schilderijen, om te zien hoe 
of die schilder(es) het voor elkaar gekregen heeft om zo’n mooi werkstuk te 
maken. Vooral de details laten bij mij een diepe indruk achter.  
(p.s. Ik heb deze week mijn eerste proefsetje ontvangen om realistisch te 
gaan schilderen. 
Misschien heb ik wel een verborgen talent? Natuurlijk houd ik u op de hoog-
te van mijn vorderingen…) 
 
Ouder worden? 
Ik heb de maand september gebruikt om mijn oude “bekende” omgeving 
opnieuw te bekijken en te herontdekken. 
Al fietsend door mijn geboortestreek, West-Brabant, voelde ik een nieuwe 
impressie van de Brabantse Wal.  Al zwoegend de hellingen bestijgend (nog 
geen e-bike aangeschaft !) terwijl de zon mijn armen, benen en hoofd ver-
warmde en verkleurde, snoof ik de boslucht op, zag ik de heide en rook het 
gedroogde hooi op de weilanden… 
Een golf van melancholie spoelde over me heen… Hoe sentimenteel kan 
een mens zijn? 
Ach ja,  Wim Sonneveld   zong niet voor niets “Het dorp” met :  
“  En langs het tuinpad van m'n vader 
   Zag ik de hoge bomen staan 
   Ik was een kind en wist niet beter 
   Dan dat 't nooit voorbij zou gaan…” 
 
      [Conny van den Eijnden, Bestuurslid] 
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Colofon 

Het bestuur van de afdeling Rotterdam e.o. is als volgt samengesteld: 

Voorzitter:  

 Roelof Vennik, tel. 010 - 479 06 68 

 rkvennik@gmail.com 

Secretaris: 

 Regina Philip  

 secretaris-rtm@ngv.nl 

Penningmeester: 

 Nico Lambermon, tel 0181 - 61 15 86 

 penningmeester-rtm@ngv.nl 

Bestuurslid / programma-commissaris: 

 Conny van den Eijnden, tel. 06-23 77 53 84  

 evenementen-rtm@ngv.nl  

Bestuursleden: 

 Rob Lambermon 

 redactie-rtm@ngv.nl 

 Leonard van Kessel                                                               

 leonard.vankessel@ngv.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: redactie-rtm@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 

Nieuwsredacteur:  Regina Philip 

Website:   https://www.ngv.nl/  

 

 

https://www.ngvnieuws.nl/


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 


