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SEKRETARIAAT 
W0 ~ens verhuizing naar Helmond heeft de sekretaris van de afdeling, mevr. I.P. 

aneveld-van Rijn, haar funktie neer moeten leggen. Wij willen haar bij deze 
'ètinken voor haar diensten in de afgelopen twee jaar en wensen haar.en haar man 
beste toe in hun nieuwe woonplaats. 

be
het 

Het sekretariaat wordt tijdelijk waargenomen door de penningmeester, de heer 
E.J. van Rooij, Bachplein 265, 3122 JC Schiedam. 

Het bestuur. 

AGENDA 
De volgende bijeenkomsten zullen plaatshebben in een zaal van de Remonstrantse kerk, 
Mathenesserlaan 3 (hoek Westersingel) te Rotterdam; bereikbaar per metro (station 
Eendrachtsplein), met buslijn 32 en tramlijnen 4 en 5. Aanvang 20.00 uur en, zoals 
gewoonlijk, is de toegang vrij. 

30 januari 1990 - dinsdag: PROF. MR. J. Th. DE SCHMIDT, "ErfrechterlÏjke perikelen". 
Prof. qe Schmidt zal ons in deze lezing inleiden in de problematiek van het erfrecht 
in historisch perspectief, een onderwerp dat iedere genealoog aan zal spreken. 

27 februari 1990 - dinsdag: AFDELINCSJAARVERGADERINC EN KONTAKTAVOND. 
De leden worden uitgenodigd tot het bijwonen van de afdelingsjaarvergadering, waar
voor de agenda als volgt luidt: 
1. OPENING DOOR DE VOORZITTER. 
2. VERLAG OVER 1989 van sekretaris en penningmeester. 
3. BESTUURSVERKIEZING. In de loop van de volgende maand zal het bestuur u nader in

formeren over de kandidaten die zij wenst voor te dragen voor de in het afgelo
pen jaar opengevallen twee funkties. Dit zal gepubliceerd worden in het (extra) 
februari-nummer van "1340". Leden, die belangstelling hebben om zitting te nemen 
in het bestuur van de afdeling Rotterdam en Omstreken, kunnen zich als tegenkan-

..___.didaat opgeven bij de waarnemend sekretaris tot één week voor de afdelingsverga
dering, conform Art. 25 en 27 van de Statuten yan de N.G.V. 

4. BENOEMING AFDELINGSAFCEVAARDIGDEN als vertegenwoordigers van onze afdeling op de 
Algemene Ledenvergadering van de N.G.V. 

5. RONDVRAAG. 
6. SLUITING. 
7. KONTAKTAVOND. Leden die al langere tijd genealogisch onderzoek hebben gedaan, 

worden verzocht hun dokumentatie (kaartenbakken e.d.) mee te brengen. 
Het bestuur. 

MOLENBOEK ALBLASSERWAARD 
In 1991 bestaat de Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden 35 jaar. Ter gelegenheid hiervan zal een boek over alle molens in 
dit gebied verschijnen; ook die molens die verdwenen zijn zullen behandeld worden. 
Als u beschikt over relevante informatie over dit onderwerp, kunt u kontakt opnemen 
met: Stichting Publikaties Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, Binnendams 6, 
3373 AD Hardinxveld-Giessendam. Red. 
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Wegens gebrek aan informatie 
helaas te vervallen. 

komt de rubriek "Onze omliggende afdelingen organiseren" 
Red. 

GENEALOGIE, COMPUTERS EN DE TELEFOON 
Steeds meer genealogen gebruiken de computer om hun gegevens te verwerken. Dit blijkt 
ondermeer uit het feit, dat er de .afgelopen twee jaar meer dan 1300 exemplaren ver
kocht zijn van het programma "GENS DATA/D87" van de Computerdienst van de N.G.V. 
Hiermee kan men op eenvoudige wijze zijn of haar genealogisch materiaal persklaar 
maken voor Gens Nostra of voor een eigen publikatie. De ontwikkeling van de tech-
niek staat echter niet stil. 
Een ontwikkeling die in het laatste jaar van de grond is gekomen en waarschijnlijk 
in de komende jaren een grote vlucht zal nemen, is die van de zogenaamde "Bulletin
borden" en elektronische berichtenuitwisseling. 
Wat is een bulle'tinbord? Dit is een computer met daarop een speciaal programma, 
ingericht voor het beheren en verstrekken van informatie en het onderhouden van be
richtengebieden op specifieke onderwerpen. Wanneer u in het bezit bent van een cor 
puter met modem (een kastje dat u in staat stelt via de telefoon kontakt te legger 
met een andere computer), dan kunt u een bulletinbord (ook wel BBS genoemd) benade
ren en hier informatie uitwisselen met andere belangstellenden. In het verleden 
waren deze bulletinborden vooral gericht op de echte computer-hobpyisten en liet 
een direkte nuttige toepassing nog wel eens te wensen over: alles was over en voor 
de computer. Meer en meer komen er echter bulletinborden, die zich bezig houden met 
andere onderwerpen, waarvan de genealogie er één is. 
Om op deze trend aan te sluiten heeft de Computerdienst van de N.G.V. enige maanden 
geleden zelf een bulletinbord opgezet onder de naam OPUS GENEA. U kunt hier terecht 
voor informatie over de N.G.V., voor genealogisch programmatuur (die u via de tele
foon naar u toe kunt halen), diverse bronbestanden, genealogieën, etc. Ook kunt u 
er vragen kwijt over de programma's GENS DATA/D87 en GENS DATA/KLAPPER. Via het zo
genaamde Fido-netwerk is OPUS GENEA verbonden met bulletinborden overal in Nederland 
en zelfs wereldwijd. Het is hierdoor ook mogelijk om berichten, vragen, opmerkingen, 
etc. in te geven die enkele dagen later in bijvoorbeeld Engeland, West-Duitsland of 
zelfs Nieuw-Zeeland gelezen worden. De kosten beperken zich tot de telefoonkosten 
die u maakt om met OPUS GENEA te bellen. 
Heeft u een computer met modem, dan kunt u OPUS GENEA 24 ~ur per dag bereiken onder 
nummer 04990-77612, baudrate 300/1209/2400. Mocht u meer informatie over dit onder
werp wensen, dan kunt u zich tot ondergetekende richten op het volgende adres: 
Postbus 62099, 3002 GB Rotterdam, tel. 010-4761167. 

M.R. Doortmont. 

STICHTING ROTTERDAM 1990 

Rotterdam 

) 

In 1990 bestaat Rotterdam 650 jaar. Wat was er nu aan de hand in dat voor Rotter
dam zo belangrijke jaar 1340? Op de zevende juni van dat jaar verkregen de poor
ters van Rotterdam bepaalde vrijheden, privileges of voorrechten. Dat geheel van 
voorrechten, dat werd verleend door de landsheer Willem IV, graaf van Holland en 
Henegouwen, duidt men aan als stadsrecht. Hierdoor werd de stedelijke gemeenschap 
gelicht uit de plattelandsorganisatie en werd zij in bestuurlijk en juridisch 
handelen zelfstandig. Al eerder, o.a. in 1328, waren privileges verleend, maar 
toen was nog niet van een stad sprake, wel van een actiP.ve, handel drijvende ge
meenschap. Vóór 1340 wordt Rotterdam nog niet genoemè als.stad temidden van bij
voorbeeld Dordrecht, Delft en Schiedam. 
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Dit jaar bestaat Rotterdam dus 650 jaar, dit zal op grote schaal gevierd worden. 
Tevens wordt het bombardement van mei 1940 herdacht. 
De manifestatie "Rotterdam 1990" biedt aan stad en bedrijfsleven een uitstekende 
geleg~nheid het nieuwe imago (de toekomst, waarvan de stad een spraakmakend symbool 
aan het worden is) te versterken. 1990 brengt de gelegenheid aan binnen- en buiten
land te laten zien dat de stad veel meer is dan een haven- en industriestad. 
Het is een werkstad die bouwt, woont en recreëert; die uitgaat en feest viert. Een 
stad, die zich opmaakt voor een nieuwe, fascinerende eeuw. 
De herinneringen zijn rond de Vredesmanifestatie geconcentreerd. Aktiviteiten hier
vqor zullen·hoofdzakelijk in de maand mei plaatsvinden. 

"Langs de Lijn", die loopt van het Stadhuisplein via Coolsingel, Schiedamsedijk, de 
Veerhaven, de Parkkade naar de Mullerpier zullen van eind april tot en met half 
oktober evenementen worden georganiseerd. Deze zullen zich voor een belangrijk deel 
afspelen op vier podia in de stad en in het tijdelijke theater in het tentoonstel
lingscomplex, dat bij de Mullerpier zal verrijzen. De podia worden g~plaatst op het 
Stadhuisplein, het B~ursplein, de Schiedamsedijk en bij de Veerhaven. 

Festivalachtige attrakties, zoals oude volksfeesten tot en met spectaculaire shows 
op en rondom de Nieuwe Maas maken eveneens deel uit van het programma. In bestaande 
gebouwen "Langs de Lijn", zoals het Stadhuis, het PTT-gebouw, de Beurs/WTC, de Mu-

', ·worden een aantal tentoonstellingen geprogrammeerd. Aan het eind van "Lahgs 
'--"' Lijn" op de Mullerpier staat gedurende enkele maanden een super Lunapark met 
attrakties die uniek zijn voor West-Europa. 

Daarnaast heeft de PTT toegezegt haar demonstratietenten in 1990 op de Mullerpier 
te plaatsen. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht tot het plaatsen van een semi-per
manente presentatie onder de naam "Bestemming .... Rotterdam", waarin een aantal 
attrakties te zien zijn, zoals Supermarkt der Kontinenten, Arts & Crafts etc. 
De diverse attrakties door de stad worden met elkaar verbonden door een Mono-rail, 
die vanaf het Maritiem Museum, "Langs-de-lijn" naar de Mullerpier loopt. 

Op het gebied van Kunst en Cultuur" is het projekt "Rotterdam Bruist" een van de 
hoogtepunten naast o.a. de prachtige tentoonstelling "Schatten uit de Verboden Stad" 
in Museum Boymans van Beuningen; en het projekt 11650 jaar muziek" in de Doelen en 
de St. Laurenskerk. 

- In het Hist. Museum "Het Schielandshuis" vindt van 3 mei t/m 16 aug. 1990 de ten
toonstelling "Verwoeste Steden" plaats. 

- In sept. 1990 vindt de publikatie plaats van het boek "Maasmondgebied" van de 
projektgroep Historie van de Stichting Rotterdam 1990. 

- In okt. 1990 vinden de publikaties plaats van twee uitgaven van dezelfde projekt-
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groep, t.w. "Straatnamenboek" en "Rotterdam in facetten". 

Dit alles is nog maar een summier overzicht van de plannen van de Stichting Rotter
dam 1990". In de komende nummers van "1340" hopen wij u, indien de informatie daar
toe tot onze beschikking is, op de hoogte te kunnen houden van de evenementen, die 
in dit feest-jaar zullen plaatsvinden, in het bijzonder die, welke specifiek met 
geschiedenis (en daarmee met genealogie) te maken hebben. L.G. 

WERKGROEP OVERMAAS 
Begin 1989 werd de Werkgroep Overmaas opgericht. 
het uitgeven van bronnen (vooral ten behoeve van 
king hebben op het westelijk deel van het eiland 
Hoogvliet en Pernis). 

Deze werkgroep stelt zich ten doel 
genealogisch onderzoek) die betrek
IJsselmonde (Portugaat, Charlois, 

De volgende uitgaven verschenen reeds: Hoogvlietse 
Rhoonse bronnen I (Lidmaten 1667-1717) en Pernisse 
lidmaten 1668/69-1711/13, lidmaten 1714-1765). 
Kontaktadres van de Werkgroep Overmaas: Kardoenhof 

VRAGEN 

Bronnen I (dopen 1655-1720); 
Bronnen I (huwelijken, dopen en 

57, 3193 JO Hoogvliet. 

Ieder lid van de Afdeling Rotterdam e.o. krijgt in deze rubriek de gelegenheid 
vragen te stellen vqn allerlei genealogische of geschiedkundige aard. Omdat de 
redaktie de behandeling niet tot haar taak rekent, worden de·vragen voorzien van 
naam én adres van de vraagste1ler, een antwoord moet dus altijd direkt aan de 
vraagsteller gezonden worden. Vragen kunnen, uitsluitend schriftelijk, gericht 
worden aan: redaktie "1340", Claes de Vrieselaan 128a, 3021 JX Rotterdam. 

80. WESSELS 
Geertruij Wessels, ged. Noord-Waddinxveen 26-3-1741, tr. ald. 1-7-1764 Arij 
Starrevelt. Laatste kind ged. in de Remonstr. kerk Zegwaard 12-1-1783. 
Gevr. wordt begr. van Geertruij Wessels. 

-P.W. Wessels, Boergoensevliet 86, 3082 KW Rotterdam. 

81. BEATRIX van de ST. ELISABETHS-VLOED 
19 November 1421, St. Elisabethsdag. Een grote watervloed treft Holland en Zee
land, op de Lek drijft een wieg met daarop een angstig heen en weer springende 
kat, die juist door dat gedrag de wieg in evenwicht houdt. De wieg drijft aan 
en er blijkt zich een baby in te bevinden, die verder. niets mankeert. Naar dit 
verhaal werd genoemd de plaats Kinderdijk. Tot zover een legende? Wat wil het 
geval, het kind werd genoemd Beatrix en huwde later met Jacob Roerom. Volgens 
de familiegegevens Snoeck huwde Mr. Hubert Snoeck geb. 10-12-1703 met Anna van 
Cruyskerken, geb. in 1716 te Dordrecht. De overgrootmoeder van deze Anna was 
Margriete van Hulk (echtgenote van Frans van der Graaff, schepen van Gorinchem 
1675). Hij stamde af van het kind van de St. Elisabeths-vloed. Rechtstreekser 
afstammelingen van dit kind vindt men ook o.a. in het geslach.t Asch van Wijckl 
waarvan Michiel Anthonie in 1772 huwde met Cornelia Snoeck (geb. 11-9-1746, d~ 
v. Hubert voornoemd). De schilder Weingärtner heeft in 1857 dit onderwerp ge
schilderd naar een ano'niem altaarstuk van een Dordtse kunstenaar uit de 15e 
eeuw. Het schild·erij hangt in het Rijksmuseum te Amster·dam. 
De vraag is nu, of er een genealogie bekend is van het.kind Beatrix van de St. 
Elisabethsvloed, waardoor mogelijk aanvullingen op bovenstaande gegevens komen. 

-J.W. Snoeck, Middelblok 213, 2831 BN Gouderak. 

82. DEN HARTOG 
Pieter Filippusz. den Hartog, geb. Gouda 10-11-1680, overl. Gouda 2-5-1726; tr. 
ald. 30-7-1702 Jacomijntje Carelsdr. Abeloos (of Haveloos) 
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Gevraagd wordt nadere gegevens over de ouders van Pieter Filippusz. den Hartog. 
-P. den Hartog, Tollensstraa~ 49, 2802 LK Gouda. 

HET VOLGENDE.NUMMER VAN "1340" VERSCHIJNT IN FEBRUARI 1990 


