Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland
Secretariaat: Wijngaard 126, 8212CH LELYSTAD
Telefoon: 0320 – 245806 / GSM 06 – 2358.0452
E-mailadres: fred51vanderzwan@ziggo.nl
E-mailadres: secretaris-wgod@wgod.nl
Verslag vergadering d.d. 29 oktober 2016.
Locatie: Zalencentrum Het Brandpunt van de Paaskerk,
Oude Utrechtseweg 4-A, 3743 KN BAARN.
Toegezonden progamma / agenda:
10.00 uur – Zaal open / ontvangst met koffie en thee.
Bij aanvang presentielijst tekenen en aanschaf consumptiebonnen
(De presentatielijst in door 39 personen ingevuld, zie bijlage)
10.30 uur – Opening door de voorzitter, de heer Jos Kaldenbach.
10.35 uur – Praktische oefening oud Duits schrift o.l.v. Jos Kaldenbach
11.10 uur – Algemene ledenvergadering
Agenda:
1. Opening en mededelingen. Stadsarchief Amsterdam zet ook zijn ONA- akten
digitaal, wordt ook gratis downloaden per 2017.
U kunt ook via Inventarissen -> Hart -> nr. 2: 30452 de juiste dozen op
plaats- persoons- zaaknaam bestellen en in Amsterdam inzien.
2. Afgemeld hebben zich de volgende leden: Cusell, Van der Dussen,
Varenhorst, Van der Velden en Frieke Scheffer
3. Vaststelling van de agenda
4. Notulen van de voorjaarsvergadering 16 maart 2016.
Worden met dank goedgekeurd.
5. Bestuursveranderingen en –verkiezing.
Zoektocht naar nieuwe bestuursleden. Helaas nog niets definitiefs.
Wel wil ons nieuwe lid Ruud Hermans uit Schoonoord Ap Gerbers
helpen bij het invoeren van de nieuwe biebboeken, en wellicht andere
werkzaamheden.
6. Financiën.
De penningmeester en de kascommissie, de leden Schomaker en Heeres
hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden.
Het resutaat van 2015 was € 1.248,= positief.
7. Kennismaking met nieuwe leden: Hendriks-Kamp
(met een prachtkado: “Lenghaus is the name”uit Berge-Bippen),
Van Arkel, Servaas en Fred van der Zwan. (Onze nieuwe secretaris.)
Aangeboden wordt zijn boek “VAN AKEN NAAR SCHEVENINGEN”.
8. Rondvraag
9. Sluiting.

Ad 3: Ledenadministratie.
Fred heeft inmiddels informatie ontvangen en verwerkt.
Een bijgewerkte (aangevulde en/of gecorrigeerde) ledenlijst is in voorbereiding en
dient om de rekeningen voor 2016 (en deels 2015) te versturen, deels digitaal,
deels per post.
Ad 5: Rondvraag. Van de mogelijkheid om vragen te stellen werd geen gebruik gemaakt.
12.30 uur - Lunchpauze
Soep, koffie en thee aangeboden door de WGOD. De eerder bestelde broodjes en snacks
kunt u tegen inlevering van de consumptiebonnen afhalen en nuttigen.
Gelegenheid voor onderlinge contacten en discussies.
Inzage in diverse genealogische boekwerken afkomstig uit ons eigen bibliotheek.
13.50 uur – Lezing.
Bombardement op het kamp in Leeden bij Bramsche in 1945, waar ook gevangenen uit
vooral Hilversum en Scheveningen werden gedood. In GENS GERMANA zal een samenvatting worden opgenomen. Fred van der Zwan heeft ook Scheveningse aanvullingen.
De grafstenen van de uit Scheveningen personen, die begraven zijn op de erebegraafplaats in
Loenen, zijn gefotografeerd en met aanvullende informatie toegezonden aan Brigitte Jahnke.
16.00 uur - Sluiting bijeenkomst.
Lezingenprogramma 2017 – 2018-2019.
- 25 maart 2017: Roelof van Gelder: Georg Naporra’s levensbeschrijving,
een boerenzoon uit Oostpruisen schrijft eerlijk over zijn VOC-jaren.
In de ochtend zal ons lid Schomaker iets vertellen over zijn onderzoeksresultaten
- 28 oktober 2017: Herman Oberman.
Beschrijving van zijn familie. Van boeren tot wetenschappers.
- 24 maart 2018: Dhr. Kaiser over Oberschlesische onderzoekmogelijkheden in hun
museum/ archief in de buurt van Düsseldorf-Ratingen.
- 27 oktober 2018: Rob Dix over digitaal zoeken in Duitse archieven en/of onderzoek in de
stadstaat Bremen/Bremerhaven met ontelbare (handels-)contacten met NL.
-.. maart 2019: Menno de Lange uit Leeuwarden vertelt over zijn jarenlange zoektocht
om van een voorouder met een ‘gewoon’ patronym een boerenzoon
met een prachtige boerderijnaam in Tecklenburg te komen.
Reservelezing bij ziek en zeer: Fred van der Zwan. “Van het tapijt van Bayeux naar …”.
Een voorbeeld van genealogisch- / heraldisch onderzoek in Württemberg en Schaffhausen.

Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland
Bankrekeningnummer: NL82 INGB 0000 6894 75
t.n.v Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland
Aanvullingen / correcties 21 maart 2017.

Lelystad, 16 januari 2017.

