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(door Leo Gijswijt) 

Regelmatig vinden er binnen onze vereniging van tijd tot tijd, al dan niet 
informeel, gesprekken plaats waarin de functionaliteit en doelstellingen van 
afdelingsbladen en ons landelijk genealogisch clubblad Gens Nostra ter 

~prake komen, altijd met als doel een juiste formule te vinden, die het beste 
ten dienste staat aan de leden - want, dàt zijn wij immers allen. 
Het voorkomen van 'versnippering' en de verbetering van informatie
verstrekking aan de leden staat daarbij vaak centraal. De NGV geeft veel 
geld uit, heel veel zelfs, om de activiteiten binnen alle afdelingen levendig te 
houden en verder te stimuleren. In de loop der jaren heeft zich op die 
manier een landelijk netwerk van afdelingspublicaties kunnen ontwikkelen 
waar menige vereniging, zelfs menige genealogische vereniging (zeker in 
het buitenland), jaloers op mag zijn! 
Maar wat verstaat men nu onder functioneel, en in wiens ogen? Heel veel 
afdelingsbladen, inclusief 1340, vermelden vaak informatie die ook in Gens 
Nostra te vinden is, zoals aankondigingen van lezingen, jubilea, nieuwe 
leden en vragen. Een logisch gevolg van het kopijaanbod, maar ook zonde 
van de ruimte, die met andere informatie gevuld had kunnen worden. 
Veel van de redacteuren van afdelingsbladen blijven in het ongewisse, in 
welke mate er behoefte is aan een regionaal blad: door wie worden de opge
nomen genealogische artikelen en secundaire informatie op prijs gesteld, 
door wie niet; en in hoeverre functioneert bijvoorbeeld een vragenrubriek. 

Wat de artikelen betreft, normaliter wordt in 1340 alles wat men inzendt 
ook gepubliceerd, ongeacht de kwaliteit of hoeveelheid gegevens - enig 
~riterium is dat de aangeboden kopij (zeer ruim bezien) betrekking heeft op 

'-Áe Afdeling Rotterdam en Omstreken. Toch draagt deze strategie niet bij 
aan een ruimer aanbod aan artikelen, in tegendeel: veel afdelingsleden 
blijven op hun genealogie of kwartierstaat 'zitten'; zij zijn niet bereid hun 
onderzoek met anderen te delen, ook al kan hen dit nieuwe gegevens op
leveren. Anderszins zijn zij van mening dat wat zij hebben 'niet goed genoeg 
is', of dat het blad 1340 niet geschikt is. 
Bij sommige andere afdelingsbladen en in het bijzonder bij Gens Nostra 
liggen de eisen weer anders: strenger. Omdat laatstgenoemde publicatie een 
landelijk blad is en daarom meer 'aanzien' geniet, zal er (naast diverse 
andere redenen) een groter aanbod aan kopij zijn. Men kan dan als redactie 
veel selectiever zijn, maar zich tegelijkertijd afvragen of de gemiddelde 
amateurgenealoog ermee gediend is wanneer die drempel hoger ligt. Vaak 
wordt er dan een vele pagina's beslaande genealogie gepubliceerd, die 
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slechts op een klein gebied betrekking heeft. Met als gevolg dat men zich 
kan afvragen, of een (amateur-) genealoog in bijvoorbeeld Zeeland iets heeft 
aan een genealogie die zich beperkt tot het eiland Terschelling, om maar 
wat te noemen. Hoe interessant een dergelijk artikel ook mag zijn, het blijft 
een toevalstreffer of een lezer er iets uit kan halen t.b.v. de eigen 
genealogie. 
Persoonlijk lijkt het mij raadzamer om een genealogisch artikel dat zich 
regionaal afspeelt, te publiceren in een afdelingsblad van diezelfde regio. De 
'versnippering' treedt immers noodzakelijkerwijs, hoe dan ook toch al op. 
Daarom zou ik er groot voorstander van zijn, indien Gens Nostra slechts de 
grotere, landelijke, artikelen en bronnenmateriaal op zou nemen of een 
meer educatieve functie zou krijgen. De gaande regionale ontwikkeling (het 
unieke 'afdelingsnetwerk') zou daarbij gebaat zijn en nog verder uitgebouwd 
en gestimuleerd kunnen worden. 
Als enig nadeel zou kunnen worden aangevoerd dat Gens Nostra bijna 
overal te raadplegen is, in tegenstelling tot de afdelingsbladen. Mogelijk 
kan dit probleem zichzelf in de nabije toekomst oplossen, wanneer internet 
zich nog verder ontwikkeld heeft. Immers, op bijna iedere grotere biblio
theek is tegenwoordig wel een toegang tot dit netwerk beschikbaar. 
Misschien zijn over een tiental jaren geen papierverslindende periodieken 
meer nodig en zullen we dan alle onderzoek via elektronische weg 
verrichten. 

de Vragenrubriek 
Een vragenrubriek kent ook zo zijn eigen problemen: krijgen de vraag
stellers ook daadwerkelijk antwoord en zo ja, zijn zij met dat antwoord dan 
geholpen of waren de gegevens reeds bekend? Waarin ligt de oorzaak dat 
het overgrote deel van de ingezonden vragen gesteld worden door leden van 
buiten de Afdeling, en hoe komt het dat de voorraad vragen voor deze 
rubriek regelmatig opraakt, om na een dringende oproep weer met vele 
nieuwe inzendingen te worden aangevuld? Het lijkt er op, dat in het westen 
van het land op een passievere wijze genealogie bedreven wordt in verge
lijking met 'de provincie'. De oorzaak ligt in het gehaaste leven van tegen
woordig en de beschikbaarheid op internet. 
De toekomst zou er over een x-aantal jaren zo uit kunnen zien: Gens Nostra 
en de afdelingsbladen zullen alleen nog als digitaal tijdschift op internet te 
raadplegen zijn, via een wachtwoord na betaling van het abonnementsgeld. 
En mogelijk zullen dan ook alle andere verenigingsactiviteiten, zoals verga
deringen en lezingen slechts met behulp van een webcam bij te wonen zijn. 
Wel onpersoonlijk op die manier, maar deze ontwikkeling is niet tegen te 
houden en lijkt al te zijn ingezet, gezien de geringe belangstelling op bijeen
komsten en het kopijaanbod voor de bladen. Dus is het van belang bij deze 
ontwikkeling het voortouw te nemen. 

Oproep 
Zolang het echter nog niet zover is, zal de vereniging waarschijnlijk conven
tioneel verder koersen en blijven de afdelingen aangewezen op het kopij
aanbod van de afdelingsleden. Reden temeer om onze lezers weer opnieuw 
te verzoeken om kopij en vragen ter publicatie in 1340 in te zen9en ... 

• 
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(door Deirdre Carasso, projectleider website Nationaal Archief) 

Dinsdag 4 juni is het Nationaal Archief van start gegaan; een nieuwe 
culturele erfgoedinstelling van landelijke importantie, een voortzetting van 
het Algemeen Rijsarchief. Doelstelling van het Nationaal Archief is de rijke 
collectie uit 1000 jaar Nederlandse geschiedenis onder handbereik van 
iedere Nederlander te brengen. Met onder meer een nieuw kwartaal
magazine, exposities en symposia zal het Nationaal Archief het brede 
publiek actief gaan benaderen. 
Ook werd op die dag een uitgebreide nieuwe website gepresenteerd: 
<http://www.nationaalarchief.nl>. 

Deze website bevat - op hoofdlijnen - de volgende informatie: 
~en belangrijk onderdeel van www.nationaalarchief.nl is de digitale 

studiezaal. Hier kunt u bekijken welke archieven er zijn. Ook vindt u er 
onderzoeksgidsen en informatiebladen. Daarnaast kunt u thematische data
bases raadplegen, vaak met persoonsgegevens waarmee u uw stamboom 
kunt reconstrueren. Bijvoorbeeld een database met namen van vrijgelaten 
slaven op Curaçao en drie databases met gegevens over de bevolking van 
Suriname. 
Het Nationaal Archief biedt u online ook een groot aantal diensten. Het is 
bijvoorbeeld mogelijk om een archiefstuk te reserveren, een reproductie of 
een publicatie bestellen, u op te geven voor een cursus, met andere onder
zoekers in contact treden op het forum of uw onderzoek te registreren. 
Op de tijdbalk worden verhalen verteld over spannende, ontroerende en 
belangrijke momenten in de vaderlandse geschiedenis, steeds geïllustreerd 
aan de hand van een archiefstuk uit de collectie van het Nationaal Archief. 
Van de schipbreuk van een VOC-schip in maart 1682 bij de Filippijnen tot 
de Greet Hofmans-affaire. De tijdbalk bevat ook verschillende thema's, 
zoals de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Daarnaast is een aantal top
stukken geanimeerd. Zo kunt u uw voetbalkennis toetsen in de KNVB-quiz 
of in de voetsporen van Abel Tasman treden. Omdat de tijdbalk steeds 
wordt aangevuld met nieuwe stukken, raakt u er nooit op uitgekeken. 

In samenwerking met het 'Histon'sch M'euwsblad is een historische agenda 
samengesteld waarin u kunt zien welke cursussen, tentoonstellingen, 
lezingen en andere evenementen op het gebied van de vaderlandse geschie
denis plaatsvinden; in het Nationaal Archief, maar ook elders. 
Voorts zijn er educatieve lespakketten voor het voortgezet onderwijs met 
bronnenmateriaal, dat aansluit op eindexamenonderwerpen van de vakken 
geschiedenis en maatschappijleer. 
Ook is er een kenniscentrum op het gebied van archiefbeleid, digitalisering 
van erfgoed, archiefzorg en conservering. Belangstellenden blijven hier op 
de hoogte van beleid, lopende projecten, onderzoeksrapporten, publicaties 
en interessante websites. Van de website is ook een Engelstalige versie . 

• 
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(door drs. K.M. Pompe) 
Vanaf 17 juli 2002 kunt u op de website van het Gemeentearchief 
Rotterdam een virtueel bezoek brengen aan een notaris in de Gouden Eeuw. 
Adres van de site is <http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl> en volg 
daarna de stappen: Zoeken in, Online zoeken, Notariële Akten) 

Wat is er in een Notariële akte te vinden? 
Mensen gaan naar de notaris om voor een daartoe bevoegd ambtenaar een 
rechtshandeling vast te leggen, die bewaard moet blijven. Dat gebeurt al 
eeuwen lang: een testament, huwelijkse voorwaarden, schenking, over
dracht van goederen. Al deze zaken werden bij de notaris vastgelegd. In de 
zeventiende eeuw ging men misschien nog wel vaker dan nu naar de 
notaris. Veel mensen konden niet schrijven en wanneer iets goed op schrift 
moest worden vastgelegd, was de notaris de aangewezen persoon. Eeuwen
lang zijn deze akten gebonden in dikke protocollen goed bewaard, eerst bij 
de notaris, later bij het gemeentearchief. 

Zo'n 20 jaar geleden is een groep vrijwilligers en medewerkers van het 
Gemeentearchief Rotterdam begonnen de vaak in een prachtig maar 
moeilijk leesbaar handschrift geschreven akten te bewerken tot een samen
vatting per akte. Doel van het project Notariële Akten is alle akten uit de 
periode tot 1700 in de database te ontsluiten. U kunt in de toekomst dus 
regelmatig uitbreidingen verwachten. 

De volgende perioden zijn in de database opgenomen: 
- samenvattingen van notariële akten uit Rotterdam. Bewerkte periode: 
1599-ca. 1660 
- samenvattingen van notariële akten uit Delfshaven. Bewerkte periode: 
1657-1811 
- samenvattingen van een deel van het rechterlijk archief Overschie. 
Bewerkte periode: 1666-1709 
50.000 akten zijn nu dus online opvraagbaar, waarin allerlei onderwerpen 
uit het dagelijks leven in de Gouden Eeuw aan de orde komen, zoals: 

Een rechtmatig deel in de buit 
Piet Heyn en de zilvervloot: op 8 sept. 1628 overmeesterde de in Delfshaven 
geboren Piet Heyn bij Cuba een konvooi Spaanse schepen beladen met een 
grote hoeveelheid zilver. Thuisgekomen ging de matroos Andries Jansz naar 
notaris Duyfhuysen om een regeling te treffen rond zijn buitgeld. Andere 
bemanningsleden van de 30 schepen tellende vloot van Piet Heyn volgden. 

Nederlanders in Brazi1ië 
In 1630 werd de Braziliaanse handelsplaats Pernambuco (huidige Recife) 
door de West-Indische Compagnie veroverd op de Portugezen: matroos 
Willem Lubbertsz overleed in het verre land, maar koksmaat Arien J ansz 
van Bittert kreeg een deel van het buitgeld van de verovering. 

Een lichtzinninge vrouw 
In 1626 kwamen de herbergier van De Witte Arend en zijn vrouw een 
verklaring afleggen, dat vijf jaar geleden hun gast, de Amsterdamse Sara 
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Davids Gipson, dronken is geweest, met verscheidene mannen relaties heeft 
gehad en schulden heeft achtergelaten. Sara tooide zich bovendien met het 
wereldse alias Isabella. De verklaring werd afgelegd op verzoek van de 
vroegere man van Sara, een apotheker. 

Vissersproblemen 
Zoeken op het trefwoord 'visserij' geeft een beeld van de visserij op zee en 
binnenwateren. Plundering van netten door Engelsen en Schotten, 
Duinkerker kapers en verpachting van de visserij in de Maas en in de 
wateren rondom Rotterdam, het ophalen van het visserssalaris. 

Notariële Akten en Digitale Stamboom Rotterdam 
De personen die voor de notaris hun zaken lieten optekenen, komen met 
hun doop-, trouw- of begraafgegevens komen ook vaak voor in de Digitale 
Stamboom. Bijvoorbeeld: op 21 december 1631 overleed Pieter Goedereede, 

_L.)fgemeester van Rotterdam. Een paar weken tevoren had hij zijn 
Testament laten maken bij notaris Willem J acobsz. 

Bestellen 
Het raadplegen van de database Notariële Akten is gratis, net als het 
bekijken van de originele akte op microfilm op het Gemeentearchief 
Rotterdam. Wilt u echter na uw zoekactie een kopie van de originele akte 
bestellen, dan moet u hiervoor een vergoeding betalen. Elektronisch 
bestellen en betalen kan via de website door het winkelwagentje aan te 
klikken. Tegen betaling ontvangt u een afdruk of een digitale scan. 
Kortom, de database Notariële Akten is een unieke bron voor stads- en 
streekgeschiedenis, voorouderonderzoek en allerlei ander ( wetenschappe
lijk) onderzoek. 

• 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN GEMEENTEARCHIEF 

Met ingang van 1 september 2002 veranderen de openingstijden voor bezoe
kers aan het Gemeentearchief Rotterdam, Hofdijk 651. Op maandagochtend 
is het archief voortaan gesloten. Om bezoekers van het archief niet tot last 
""~ zijn, is besloten om educatieve rondleidingen en dergelijke op de maandag-

htend te organiseren. 
De oude openingstijden gelden nog tot 1 september: maandag 10:00-16:45, 
dinsdag t/m vrijdag 08:45-16:45. 

De nieuwe tijden zijn: 
maandag 13:00-17:00 uur, dinsdag, donderdag en vrijdag: 9:00-17:00 uur, 
woensdag 9:00 - 21:30 uur (niet injuli en augustus). 

ÜPEN DAG GEMEENTEARCHIEF 

Op zaterdag 28 september organiseert het Gemeentearchief een Open Dag. 
Naast een rondleiding, de mogelijkheid historische films te bekijken en de 
koopjesmarkt te bezoeken, staat er nog meer op het programma. Voor 
informatie kunt u contact opnemen met het archief, tel. 010-243 4567. 
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In het najaar van 2002 biedt het Gêmeentearchief Rotterdam in samen
werking met het Historisch Genootschap Roterodamum de volgende 
cursussen aan, die allen plaats zullen vinden aan de Hofdijk 651: 

Genealogie voor beginners 
In deze cursus leert u de basisvaardigheden van het stamboomonderzoek. U 
maakt kennis met primaire bronnen zoals de burgerlijke stand en 
secundaire bronnen zoals het notarieel archief. Deze worden uitgelegd aan 
de hand van Rotterdamse voorbeelden. 
Docent: dhr. D. van Wingerden; aantal lessen: 10, geen huiswerk. 
Prijs: € 62,50 (inclusief lesmateriaal, koffie en thee). 
Dinsdagmiddag van 14:00 tot 16:00; data: 17 en 24 september 1, 8 en 15 
oktober 5, 12, 19 en 26 november en 3 december 2002. 

Oud Schrift voor beginners 
In deze cursus leert u oude handschriften lezen uit voornamelijk de 16e en 
17e eeuw. Deze handschriften zijn afkomstig uit Rotterdamse archieven. 
Docent: dhr. K. van Dijk; aantal lessen 12, met huiswerk. 
Prijs: € 62,50 (inclusief lesmateriaal, koffie en thee). 
Donderdagmiddag van 14:00 tot 16:00; data: 3, 17 en 31 oktober, 14 en 28 
november, 12 december 2002, 9 en 23 januari, 6 en 20 februari, 6 en 20 
maart 2003. 

Genealogie en internet, lezing 
Het internet is een zeer rijke maar onoverzichtelijke bron voor genealogisch 
onderzoek. In deze lezing worden enige startpunten toegelicht. 
Docent: Daniel van Bokhoven; donderdag 24 oktober 2002 van 14:00-16:00. 
Prijs: € 10,- (inclusief lesmateriaal, koffie en thee). 

Workshop Digitaal zoeken bij het Gemeentearchief 
Het Gemeentearchief Rotterdam kent verschillende geautomatiseerde 
zoekmiddelen zoals de digitale stamboom, de notariële database Acte de 
Presence en de beeld- en databank (catalogus) Atlantis. 
Wat is hier zoal mee te vinden? In deze workshop oefent u met zoeken in 
alle beschikbare databases en hoort u iets over de achtergronden. 
Docent Daniel van Bokhoven; donderdag 7 november van 14:00-16:00, 
reservedatum 21 november 2002. Prijs: € 15,-. 

Voor informatie en of aanmelding kunt u contact opnemen met het 
Gemeentearchief Rotterdam, Hofdijk 651, tel. 010-243 4567. 
e-mail <a.vanbokhoven@gar.rotterdam.nl>. 

De Archiefwinkel aan de Coolsingel 91 te Rotterdam zal tussen 22 augustus 
en 4 oktober wegens verbouwing gesloten zijn. Winkelbezoekers zullen op 
zaterdag 5 oktober feestelijk onthaald worden in het nieuwe, frissere 
interieur. 
Tijdens de sluiting zal er in de hal van het Gemeentearchief aan de Hofdijk 
een tijdelijk verkooppunt ingericht zijn. 
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Alle leden van de NGV worden hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van de 
bijeenkomsten van de Afd. Rotterdam e.o. in Restaurant Statenburcht, 
Bentinckplein 1-4, Rotterdam, bereikbaar met tramlijn 3 en buslijnen 33 en 
39. Toegang, koffie en thee zijn gratis en u kunt ook introducés meenemen. 

19 september 2002 - donderda~. 20:00 uur: CONTACTAVOND. Bezoekers wordt 
verzocht de resultaten van hun onderzoek mee te brengen en over 
ondervonden problemen vragen te stellen. 
24 oktober 2002 - donderda2:, 20:00 uur: BESPREKING v AN HET BEKENDE 
GENEALOGISCHE COMPUTER-PROGRAMMA 'HAzADATA', door dhr. J. Diebrink. 
in december 2002, waarschijnlijk in de tweede week, zal de JUBILEUMA VOND 
worden gehouden in verband met het 50-jarig bestaan van onze Afdeling. 
'{aast een receptie en de aanbieding van het eerste exemplaar van het 

~bileumboek aan een bekend persoon, zal er een korte lezing worden 
gehouden. Exacte invulling van de avond zal in het volgende nummer 
bekend worden gemaakt. 

[het Afdelingsbestuur] 

(door Kees Nienoord) 
Als nieuwe CALS-medewerker deel ik u mee dat het sinds kort voor onze 
leden, die in het bezit zijn van een computer met internetaansluiting, mogelijk 
is om via de website van de Contactdienst <www.contactdienst.nl> het service
ledenbestand al voor ruim de helft te raadplegen. Dit, dankzij de inspanningen 
van Gerard Tax, Joop Kuijntjes, Eric Stronk en Rob Poot van de Afdeling 
Computergenealogie. 
Op deze pagina's treft u informatie aan over de Contactdienst van de 
Nederlandse Genealogische Vereniging: wat deze dienst voor genealogen kan 
betekenen, hoe deze is opgezet en hoe u er gebruik van kunt maken. 
Ook kunt u zelf deelnemen, zodat u bereikbaar bent voor genealogen die naar 
dezelfde namen op zoek zijn. Onder het motto 'voor wat hoort wat' zien we 
gebruikers van de Contactdienst graag als deelnemer terug! Bedenk daarbij dat 
uw eigen genealogische gegevens ook voor anderen van nut kunnen zijn. Zowel 
~ebruik van als deelname aan de Contactdienst staat ook open voor 

..__,ynealogiebeoefenaars die géén lid zijn van de NGV. 
--renslotte zijn we eventueel bereid om -samen met u- een samenvatting van uw 
genealogische gegevens te maken voor opname in de Contactdienst. De dienst is 
echter geen doorgeefluik van genealogische gegevens, er wordt alleen bemiddeld 
tussen genealogiebeoefenaars om gegevens uit te wisselen. 
Wij willen degenen in onze Afdeling Rotterdam e.o., die in het bezit zijn van een 
e-mail adres vriendelijk verzoeken op vrijwillige basis mee te werken aan dit 
SISIS-project om ook de andere helft operationeel te maken. 
Dat kan door via het bovenstaande website-adres van de Contactdienst uw e
mailadres aan te melden. Voor onze NGV vrienden die niet in het bezit zijn van 
een eigen computer blijft de Contactdienst 'classic' bestaan. De oude aanvraag
en aanbod.formulieren die op de klassieke handmatige manier worden verwerkt, 
kunt u bij mij aanvragen (zie colofon) of via Contactdienst NGV, postbus 19114, 
3501 DC Utrecht. • 
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Ieder lid van de NGV krijgt in deze rubriek de gelegenheid vragen te stellen 
van genealogische of geschiedkundige aard m.b.t. de Afdeling Rotterdam en 
wijde omgeving. Omdat de redactie de behandeling van de vragen niet tot 
haar taak rekent, worden deze voorzien van naam en adres van de vraag
steller. Antwoorden moeten dus altijd direct naar de vraagsteller worden 
gezonden, maar kunnen desgewenst wel gepubliceerd worden. Vragen kun
nen schriftelijk gericht worden aan: Redactie '1340', Leo Gijswijt, Postbus 
25056, 3001 HB Rotterdam, e-mail <ngv _rotterdam@hotmail.com>. 

275. KULSEN / EWUTZ 
Ik ben op zoek naar geboorte en huwelijk van Johan Daniel Kulsen (Külsen/Kölsen) 
en Elsaba Ewutz. Uit dit huwelijk: Johan Christoffel Kulsen, varensgezel, geb. 
Kornich of Gronich 12-3-1780, overl. 17-3-1819, tr. Harlingen 18-12-1816 Geertje 
Watses Nauta, (geen datum van overl.). Over de periode daarna heb ik de familie 
redelijk op papier staan. De familie komt dus oorspronkelijk uit Sleeswijk-Holste~ 
uit de plaats Kornich of Gronich? Ik ben op zoek naar de juiste plaatsnaam en 
gegevens van voor de genoemde periode. Wie kan en wil mij hulp bieden? 
C.A.D. Kuisen, Zure Vissteeg 36, 3143 BM Maasslws, 
e-mm1 <cakulsen@caiw.nl> 

277. Het 'Nieuwe Werck' 
Wij doen een grootschalig huizenonderzoek naar de bebouwing op het 'Nieuwe 
Werck' in het Dordts havengebied en zijn geïnteresseerd in (fragment-)genealogieën 
en andere gegevens van huizen en vroegere bewoners. Het gebied omvat de volgende 
straten: Nieuwe Haven, Hoge Nieuwstraat, Binnen- en Buiten Walevest, het Vlak, 
Blauwpoortsplein, Venlostraat, Veersteiger en Lange IJzeren (Houten) Brugstraat. 
Wijk- en huisnummers 19e eeuw: A386 t/m A530. 
Werkgroep 'Het Nieuwe Werck; Nieuwe Haven 35-36, 3311 AR Dordrecht, 
e-mail <}.boezeman@chello.nl> 

1340 is het jaar waarin op 7 juni •aan Rotterdam stadsrechten werden verleend door graaf Willem IV; 
en uitgave van de Afdeling Rotterdam en Omstreken van de Nederlandse Genealogische Vereniging. 
Het blad verschijnt vier maal per jaar. Afdelingsleden ontvangen het blad kosteloos, overige leden van de 
NGV kunnen 1340ontvangen indien zij 'bijkomend lid' worden van de afdeling. 
Een abonnement voor niet-leden bedraagt voor het jaar 2002: E 8,62 (/19,00}, te voldoen op gironr. 5246157 
t.n.v. de penningmeester, dhr. E.J. van Rooij te Schiedam. 

Het bestuur van de Afdeling is als volgt samengesteld: 

Voorzitter: 
R.K. Vennik, Burg. Van Slijpelaan 45, 3077 AD Rotterdam 
Secretaris: 
E.K. van Baaien, Platostraat 20, 3076 BN Rotterdam 
2e Secretaris: 
C. Riche~Hatersel Koning, Coppelstockstraat 2, 
3132 XN Vlaardingen 
Penningmeester en DIP-functionaris: 
E.J. van Rooij, Bachplein 265, 3122 JC Schiedam 

~ 
L. Gijswijt, Postbus 25056, 3001 HB Rotterdam 
J.C. Okkema, Stadhoudersweg 108-a, 3039 CK Rotterdam 

Alg. e-mail adres: ngv_rotterdam@hotmail.com 

Redactie 1340: 
L. Gijswijt, Postbus 25056, 3001 HB Rotterdam 

Verzending 1340: 
C. Richel-Hatersel Koning, Coppelstockstraat 2, 
3132 XN Vlaardingen 

Afdelingsbibliothecaris: 
(vacature) 

NGV Contaádienst (CALS}: 
C. Nienoord, Lucretia van Merkenstraat 33, 
3207 HN Spijkenisse, e-mail: k.nienoord@hetnet.nl 
tel. (werkdagen 19:00-21:00 uur) 0181-630890 

Computerzaken: 
Ing. W.J.H.M. van de Laar 
Fazantstraat 4, 2941 RB Lekkerkerk; 
e-mail: wj.vandelaar@worldonline.nl 

Lidmaatschap Nederlandse Genealogische Vereniging/Gens Nostra: NGV, Postbus 976, 1000 Al Amsterdam 
© 2002 overname van teksten slechts toegestaan met vermelding van bron en auteur. 
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