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(door RoelofVennik) 

Tevergeefs heeft u de laaste maanden een tocht naar uw brievenbus 
gemaakt in afwachting van de u zo vertrouwde '1340'. Dit had verschillende 
redenen. Allereerst waren er wat computerproblemen die nu gelukkig zijn 
opgelost. Ten tweede had onze redacteur Leo Gijswijt de afgelopen. tijd 
vrijwel geen gelegenheid een nieuwe editie van ons afdelingsblad in elkaar 
te zetten. Tenslotte waren we als afdelingsbestuur de activiteiten binnen de 
Afdeling eens aan het 'herijken'. We stelden ons vragen als "wat verwachten 
de leden van ons" en "moeten wij de activiteiten zoals wij die al decennia 
lang volgens een vast schema organiseren nog wel voortzetten". 
Ook '1340' kwam hierbij ter sprake. Zoals het er nu naar uit laat zien zal de 
•·'Jrm van presentatie komend jaar gaan wijzigen. Daarnaast hopen we met 

'...rtv hulp een actievere afdeling te kunnen presenteren. 

Een gunstige ontwikkeling ziet het bestuur in een samenwerkingsverband 
met andere organisaties met gelijksoortige doelstellingen als de onze. We 
denken hierbij aan een soort Erfgoedkoepel voor geschiedenis, genealogie en 
heraldiek. De deelnemende organisaties kunnen zo hun krachten bundelen 
met behoud van eigen onafhankelijkheid en identiteit. Inmiddels zijn we tot 
een aantal princiepeafspraken gekomen met de Zuid-Hollandse Vereniging 
voor Genealogie' Ons Voorgeslacht'. 
Bij wijze van proef gaan we in het naseizoen gezamelijk een aantal lezingen 
organiseren op de bekende vaste locatie in het Gemeentearchief in 
Rotterdam. Deze lezingen en bijeenkomsten zijn toegankelijk voor leden van 
de beide organisaties. Bovendien zal de bibliotheek van ' Ons Voorgeslacht' 
uitsluitend voor de leden van de Afdeling Rotterdam e.o. worden open
gesteld. Deze bibliotheek die vooral is toegespitst op onderzoek in het gebied 
van het huidige Zuid-Holland is gevestigd aan de Walenburgerweg 109 te 
Rotterdam, openingstijden: tweede zaterdag van de maand van 12:00 tot 
16:00 uur en de 4e dinsdagavond van 19:30 tot 22:00 uur (met uizondering 
van de maanden juli, augustus en december). 

Zoals ik al eerder heb gedaan, zou ik graag een beroep doen op die leden die 
nog wat vrije tijd over hebben en dit in de afdelingsactiviteiten zouden 

~illen steken. Ik denk hierbij niet alleen aan bestuursfuncties, maar ook 
""'[an redactie(s) , hand- en spandiensten of het bemannen van stands. 

Nog een gunstige ontwikkeling is het opnieuw opstarten van een project dat 
uiteindelijk in 2008 tot een nieuwe landelijke NGV-publicatie zal moeten 
leiden. Het is het in 1994 opgestarte project 'Schilders aan de Maas'. Dit 
project is bedoeld om stamreeksen en genealogische gegevens te verzamelen 
van in totaal ruim 700 Rotterdamse kunstschilders die tussen ca. 1500 en 
1900 in de stad zijn geboren. Voorlopig zal het ambitieuze plan worden 
gedragen door bestuurslid Johan Okkema en mijzelf. De redactie en een nog 
op te richten werkgroep heeft nog enkele mensen nodig om deze publicatie 
ook werkelijk het levenslicht te laten zien. Zo zal er niet alleen in 
Rotterdam maar ook elders in het land onderzoek 'moeten worden gedaan . 

• 
1340 NGV-Afd. Rotterdam e.o. jaargang 19 - 2005 167 



(door W. Kalmijn) 
Deze kwartierstaat verscheen in het maart- en het juli-nr. 2003 van het 
kwartaalblad '1340'. Onderstaande aanvullingen en verbeteringen zijn 
mede te danken aan de reacties op het julinr. 2003 (pag. 65-75) van dhr. 
R.F. van Dijk, mevr. C.E. de Heer, dhr J. Lafeber en mw. M. Valk- de Heus. 
Aan allen nogmaals mijn dank. De kwartieren met een asterix (*) geven aan 
dat het voorouderschap onzeker is. Bevestigingen of verbeteringen blijven 
welkom ( wm.kalmijn@hetnet.nl). 

Kwartierstaat (aanvullingen en correcties) 

42. DE WIJS, Jan, ged. Rotterdam 7-8-1757, zakkendrager, overl. ald. 
19-3-1834. 

46. KELDER, Theodorus, geb. Haastrecht, ged. Gouda 23-9-1756 (Ev. 
Luth.), begr. IJsselstein, 12-2-1795. 

70. ADAM, Alexander, geb. Curloss (Schotland) begr. Rotterdam 9-10-1747. 
71. FERRIER (alias BOWART; ook wel aangeduid als Maritie de Veer/van 

ter Veer), Mary, wed. van Robert Graham, overl. na 1722. 
74. VAN DER LAA, Jan Piesel (ook: Jan Pickius). 
85. VEENENBOS, Magdalena, ged. 14-4-1726 is zeker onjuist, mogelijk is 

zij ged. Rotterdam 25-5-1721, overl. ald. 5-7-1760. 
86. FREDERIKS, Charel, begr. Gorinchem 23-5-1788 
87. VALCK(E), Geertruy, begr. Gorinchem, 27-1-1804. 
92. KELLER, J(oh)an Adam, geb. Darmstadt-Hessen, begr. Haastrecht 

2-11-1790, tr. Haastrecht 21-7-1749: 
93. BREETVELD, Johanna (Jannigje). 

111. VAN DOORN, Johanna, mogelijk ged. Rotterdam 4-10-1731 
ll 7. l\1AES, Maria, ged. (oud-kath.) Delfshaven 1-6-1696, vermoed. overl. 

Delfshaven 19-4-1768. • 
145. CORNELIS, Jaepje, zij otr./tr. [2] Rotterdam 25-12-1707/11-1-l 708 

Andries Storbeek. 
162. DE ROT, Jan Jansz, ged. Rotterdam 24-11-1705, tr.: 
163. VERSLOO(D)T, Jenneke Jans. 
eerder opgegeven personen 170 en 171 zijn onjuist, correcties (vermoed.): 
170* VENENBOSCH, Johannes (Jan), ged. (remonstr.) Rotterdam 30-11-

1692, otr./ tr. Rotterdam 13-/29-6-1717: 
171* SLINGERLAND, Lucia, ged. Rotterdam 21-11-1694. begr. ald. 5-6-1762 
174. VALCK, Lucas Dircx, geb./ged. Arkel 28-5-1691. 
222* VAN DOORN, Anthony, ged. Rotterdam 26-5-1701, begr. Rotterdam, 

21-12-1740, otr./tr. Rotterdam 30-1-/15-2-1724: 
223* TOON, Jacoba, ged. Rotterdam 25-9-1701, begr. Rotterdam 4-1-1774. 
234* l\1AES, Adrianus, tr.: 
235* VAN SEIJL, Aleijde. 
304. (VAN) DIESTENBURCH, Willem, bierdrager, begr. Rotterdam 7-10-

1668, tr.: 
305. TEUNISDR, Aeltje. 
324. DE ROT, Jan. 
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340* VEENENBOS, Pieter, begr. Rotterdam 5-3-1736, tr.: 
341 * DE VOSCH, Magdalena Jans, begr. Rotterdam 27-3-1750. 
342* SLINGERLANDT, Cornelis, begr. Rotterdam, 28-1-1735, 

otr./tr. Rotterdam 17-1-/2-2-1694: 
343* LUTSEKERK (LUTZEKERCK/LUSSEKERK), Ariaentgen, 

ged. Rotterdam 12-12-1658, overl. na 1727. 
346. DU POY, Charel, tr. 1-3-1690 (datumcorrectie): 
347. VAN OUTHEUSDEN, Neesken, begr. Gorinchem 5-7-1742 
349. MUIJLWIJK, Geertruid. 
444*VAN DOORN, Jan, tr.: 
445* MEIJERS (DE MEIJER), Catrina, 
446* TOON, Pieter Poulusse], otr./tr. Rotterdam 16-/30-3-1692: 
44 7* VAN DER LIJN/LIJM. Cornelia Cornelis. 
686* LUTSEKERK, Johannis, van Rotterdam, 
~ otr./tr. [2] ald. 28-11/14-12-1666 Machteltje Cornelis Kaaskoper(wed. 

Jan van Dort), otr./tr. [1] Rotterdam 19-4/7-5-1654: 
687* GOEDHART, Lucia (Lecia), overl. tussen 30-7-1665 en 28-11-1666. 
694. VAN OUTHEUSDEN, Teunis, overl. vóór 1678. 
695. VAN DE HENNIP, Willemken Jaspers, geb. Gorinchem, 

otr. [2] Gorinchem, 6-2-1678 Jan Lievensz. van Straaten (2794]. 
892* TOON, Poulis. 
894 *VAN DER LIJN/LIJM, Cornelis. 
952. BLAAUVOET, Jacobus, (schilder van vier nieuwe stadsvendels), 

begr. Rotterdam 24-12-1701. 
eerder opgegeven personen 1390 en 1391 zijn onjuist, correcties: 
1390. VAN DER HENNIP, Jasper Hendriks, 

tr. (schepenbank) Gorinchem 8-1-1617: 
1391. BASTIAANS, Barbara. 
2100. VAN DER CHIJS, Adriaen, vermoed. betreft dit Adriaan Willemsz 

van der Chijs die jarenlang schout van Zoetermeer was. Adriaan was 
getrouwd met Marjjtje Jansdr. 

• 
~ sinds 2004 succesvolle samenwerking tussen de afdeling Computergenea-

ogie en de webmasters van 'Heemkundige en Oudheidkundige Verenigingen' 
van EdwinHamelink en Sandra Muys en 'archieven.nl' van Eric de Ree van 
De Ree-archiefsystemen is uitgebreid. Het betreft de nieuwe site Stam
boomgids van Bob Coret die zich bij dit samenwerkingsverband heeft aange
sloten. Het resultaat van deze samenwerking zijn een tweetal databases. 
Een met ruim750 heem-, oudheid-, geschiedkundige en historische 
verenigingen en een ander met archiefinstellingen van de overheid. Met 
Coret werd al eerder een samenwerking aangegaan, maar die had betrek
king op de integratie van Genlias-gegevens in het programma 
GensDataPro, waarvan onlangs versie 2 op de markt kwam (zie elders in dit 
nummer). 
"Het is een utopie te denken dat je als organisatie in je eentje dit soort uitge
breide databases kunt beheren. Mensen zoeken, zeker op internet, verder 
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dan hun neus lang is. Het is onze taak die informatie beschikbaar te stellen 
aan welke amateur.genealoog dan ook, en zeer zeker niet om deze gegevens 
alleen maar voor ons, de NGV, te houden", stelt algemeen secretaris Frank 
Lether. 
Omdat in het verleden al snel bleek dat het actueel en compleet houden van 
een database met gegevens van oudheid•, heem•, geschiedkundige• en 
(cultuur-) historische verenigingen en archieven een moeizame zaak is, lag 
een samenwerking met andere organisaties die gelijke databases op hun 
website hebben staan voor de hand. 

Bob Coret: "sites met links (zoals de Stamboom Gids) moeten het hebben 
van de kwaliteit van links, anders haken gebruikers terecht af. Daarom ben 
ik geïnteresseerd in een samenwerking met de andere partners". De 
informatie die de computergenealogen willen hebben is op verschillende 
websites wel aanwezig, maar over het algemeen niet compleet, nog afgezien 
van het feit dat iedere website worstelt met het actualiteitsprobleem. "Indie 
een vereniging van secretaris wisselt zijn dit soort websites blijkbaar niet 
de eerste die daarover worden geïnformeerd. Door een samenwerking aan te 
gaan is de kans in ieder geval groter dat een van de partijen die informatie 
wel krijgt, en deze nu met de andere partners uitwisselt", voegt webmaster 
Eric Strunk hieraan toe. 
http://computergenealogie.ngv.nl 
www .arch1even.nl 
http://people.zeelandnet.nl/ehamelink/heemkunde/index.htm 
www.stamboomgids.nl [red.] 

Onlangs waren er op de NGV-site www.stamboom.nl al 400 accounts met 
genealogische gegevens met gemiddeld 2.660 personen per account geregi
streerd. De site bevat momenteel gegevens van ruim 1 miljoen personen. Het 
kleinste account telt slechts 1 persoon, het grootste heeft er ruim 58.000. 
Elke genealoog die zijn gegevens op internet wil publiceren, kan op 
www.stamboom.nl ruimte aanvragen in de vorm van een 'account'. Als een 
aanvraag is gehonoreerd, krijgt hij een gebruikersnaam en wachtwoord, 
waarmee hij op zijn eigen account kan inloggen en genealogische gegevens 
kan plaatsen. Dat plaatsen gebeurt door het importeren van ee 
computerbestand, waarin de gegevens volgens een standaard formaat, he 
GedCom-formaat, zijn opgeslagen. Vrijwel elk genealogisch computer• 
programma is in staat een dergelijk GedCom-bestand aan te maken. De 
eigenaar van een account is volledig verantwoordelijk voor de inhoud. Hij 
kan gegevens toevoegen, wijzigen en verwijderen. Zelfs afbeeldingen, in de 
vorm van .gif· en .jpg-bestanden zijn toe te voegen. 
De persoonsgegevens op www.stamboom.nl zijn te doorzoeken voor iedereen 
die de site bezoekt. De eenvoudigste zoek.methode is op achternaam. Als er 
personen met de gevraagde achternaam op de site voorkomen dan worden 
ze in een tabel weergegeven. Door op een van de namen te klikken, worden 
de bijbehorende persoonsgegevens zichtbaar. Uitgaande van deze persoon is 
het mogelijk naar ouders, kinderen en gezinnen te gaan. 

[red.] 
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( door E .R. van Dooremalen) 

Aanvullingen op de drie eerste generaties Van de Nadort, eerder 
gepubliceerd in '1340' van maart 2004 (nr. 1) en op het Parenteel 
Pier(r)(e), eerder in '1340' van oktober 2002 (nr. 3). 
Aanvullingen en correcties kunt u per e-mail aan de auteur sturen aan: 
genbook@d-compu.dyndns.org " 

Parenteel Van de Nadort (aanvullingen en correcties) 

Ila Uit het eerste huwelijk: 
4. Leendert, ged. Dordrecht 4-10-1685. 

t. 
lc Leendert Jacobs van de Nador(s)t, ged. Dordrecht 23-4-1655, overl. 

na 1717, tr. JanniciyeAertHopman. 
Kinderen, allen te Dordrecht gedoopt: 
1. Jacob Leendertsz van de Nadort, ged. 25-5-1682. 
2. Aart Leendertze van Nadorst, ged. 13-2-1684. 
3. Johanna van den Nadort, ged. 5-4-1692, dr.v. Leendert Jacobssen 
en Anniechien Aerts. 
4. L1jsbeth, ged. Dordrecht 11-3-1687. 

Ild Uit het eerste huwelijk, te Dordrecht gedoopt: 
2. Jacob, ged. 6-3-1692, zn.v. Cornelis Pietersz en Annichien Jacobs. 
3. Lijsbeth, ged. 13-2-1686, dr.v. Cornelis Pieters en Annetje Jacobs. 

(. 

4. Leena, ged. 25-1-1689, dr.v. Cornelis Pietersz en Annichien 
Jacobs. 

Ariaentje T(h)eunis(se) P(e)ijl, tr. Pieter Corstiaens van Leen. 
Uit dit huwelijk, allen te Dordrecht gedoopt: 
1. Corstiaen, ged. 24-6-1739. 
2. Corstiaan, ged. 8-7-1740. 
3. Teunis, ged. 31-7-1743. 
4. Johannes, ged. 20-2-1746. 
5. Ariaantje, ged. 30-12-1750. 

Parenteel Pier(r)(e) (aanvullingen en correcties) 

Ila Uit het huwelijk: 
7. Evert Teum'sse Dompelaar, ged. Dubbeldam 18-3-1714. 
8. Arij, ged. Dordrecht 25-8-1698, zn.v. Teunis van 't Nieuveen en 
Neeltje Coijmans. 
11. Dingeman Teunis Dompelaar, ged. Dubbeldam 17-6-1708. 

ma Uit het huwelijk: 
3. Jacob, ged. Dubbeldam 23-3-1727, over 1. voor juli 1729. 
4. Adriana, ged. Dubbeldam 4-2-1731 (get. Geertruij Kooijmans), 
voogden in 1737 zijn Jacobus Piere en Wouter Dolk. 
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illd Cornelia Pieren, j.d., won. op de Fijnert, tr. Dubbeldam (aangifte) 
20-4-1726 Wouter Dolk,j.m. van Waspik. 

me 
l. Neeltje, ged. Dordrecht 17-9-1741, dr.v. Gerrit de Pire en Jenneke 

Stoop. 

IVa 
5. Jannetje (Jansje) Fiere, geb./ged. Hoge en Lage Zwaluwe 29-12-1766/ 

4-1-1766, tr. Wieldrecht (aangifte/pro deo) 12-2-1789 Jacolf Heeren, 
ged. Midlum 4-4-1762, van Midlum (Friesland) naar Dubbeldam 
6-3-1789, won. Wieldrecht (febr. 1789), broodbakker te Dubbeldam 
(1791), bakte vanaf 1791 ook het diaconiebrood, vertrok naar Oijen 
21-2-1810, van Oijen met attestatie naar Dubbeldam op 13-9-1814, 
zn.v. Herre Romkes (ged. Midlum 28-11-1734, tr. Midlum 11-3-1759 
Jantie Jacobs; hij tr. [2] Dubbeldam 22-8-1794 Lwjtje Dirksdr. de 
Brw]n, geb. Dubbeldam 21-11-1768, belijd. ald. 8-4-1789, vertr. met'-
attestatie naar Oijen, weder ingekomen in Dubbeldam 13-9-1814, 
dr. v. Dirk Ariensz de Bruijn en Hendrijntje Cornelissen Brant. 

Va 

162 

Uit het huwelijk met J annetje Piere: 
1. Steijntje van Heeren, geb. Wieldrecht 31-10-1789, van 

's-Gravendeel naar Dubbeldam 12-1-1790, lidmaat 's-Gravendeel 
25-3-1807. 

Kinderen uit het 2e huwelijk van Jacob Heere: 
1. Hendrina/Hendewijna, geb. 's-Gravendeel, ged. Dubbeldam 8-3-

1795, van Oijen naar Dubbeldam op 13-9-1814, overl. ald. 24-10-
1838. 

2. Aaltje, geb./ged. Dubbeldam 23-/29-5-1796, van Oijen naar 
Dubbeldam 13-9-1814, overl. ald. 12-2-1828, tr. Dirk Schaap, geb./ 
ged. Woudrichem 24-/28-1-1798, melkboer, overl. Dubbeldam 
12-3-1848, zn.v. Jan Ariensz. Schaap (vlasboer) en Willemke 
Dekker; hij tr. [2] Papendrecht 29-5-1829 Annigje Ooms, geb./ged. 
Papendrecht 24-/29-12-1799, overl. Dordrecht 13-1-1863, dr.v. 
Kornelis Ooms en Teuntje Dekker. 

3. Dirksje, geb./ged. Dubbeldam 30-5-/3-6-1798. 
4. Jacobje, geb./ged. Dubbeldam 11-/18-1-1801. 
5. Jacob, geb./ged. Dubbeldam 13-/19-12-1802. 
6. Dirk, geb./ged. Dubbeldam 15-/24-6-1804, overl. ald. 6-6-1847. 
7. Jaapje (Joopie), geb./ged. Dubbeldam 21-3-/1-4-1810. ~ 

9. Cornelia Fiere, geb. Lage Zwaluwe 1-6-1810, zonder beroep (1830), 
won. Willemsdorp (1830), overl. Wieldrecht 24-1-1842, tr. ald. 3-6-
1830 Machiel de Korver, gebJged. Hooge en Lage Zwaluwe 12-/18-
3-1804, schippersknecht (1830), paardenfokker, logementhouder, 
won. Willemsdorp (gem. Wieldrecht 1830), overl. Dubbeldam 13-
9-1868, zn.v. Christiaan de Korver (schipper op de stoomboot, 
won. Willemsdorp) en Johanna Nelemans (particuliere, won. 
Willemsdorp); hij tr. [2] Spijk 5-1-1851 Pietronella Resoort, geb. 
Spijk 19-12-1820, bouwvrouw, overl. Bussum 20-10-1918. 

• 
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( door Roelof Vennik) 

In 1994 startte ik met het project Schilders aan de Maas. Het was de 
bedoeling genealogische en biografische gegevens te verzamelen van 
Rotterdamse schilders die voor 1900 in Rotterdam waren geboren. Hieruit 
zouden enkele honderden stamreeksen en deelgenealogieën worden samen
gesteld. Helaas door tijdgebrek en helpende handen heeft het project tot 
2004 stilgestaan. 
Het afdelingsbestuur heeft besloten het project nieuw leven in te blazen en 
de door mij verzamelde gegevens als basis voor een nieuwe NGV-publicatie 
te gebruiken, die waarschijnlijk in 2008 het licht zal zien. 

Een vaardige collega, de heer J.C. Okkema, lid van het afdelingsbestuur en 
1nder meer bekend als eindredacteur van het Rotterdams Jaar boekje, bood 
an mij met redactiewerkzaamheden te helpen. 

Als eerste werden de bekende schilderslexicons zoals Scheen doorgenomen 
op Rotterdammers en al snel bleek dat Rotterdam door de eeuwen heen een 
veel gunstiger schildersklimaat had gekend dan aanvankelijk door mij werd 
verondersteld. Ik vond na wat inspanning al meer dan 700 kunstschilders 
die in Rotterdam en geannexeerde gemeenten waren geboren. Bovendien 
besloten we ook ruim 70 schilders op te nemen die niet in Rotterdam zijn 
geboren maar er wel korte of langere tijd werkzaam waren. 
Hoewel er al een groot aantal stamreeksen zijn samengesteld is er nog heel 
veel werk te doen. Ik zou daarom een ieder die zijn medewerking (hoe klein 
ook) wil aanbieden contact met het afdelingsbestuur op te nemen. Een 
geldelijke vergoeding kunnen wij u helaas niet geven, wel de eeuwige roem 
middels een vermelding in het boek. 

• 
(van de Afdeling ComputerGenealogie) 

De afdeling Computergenealogie van de NGV heeft versie 2.0 van haar 
genealogisch computerprogramma GensDataPro vrijgegeven. Naast alle toe

:"" roegingen die sinds de introductie van versie 1 zijn aangebracht is er veel 
•T·erbeterd aan de 'machinerie' van GensDataPro waardoor het programma 

een stuk soepeler werkt dan voorgaande versies. Diverse opties zijn over-
zichtelijker geordend, een nieuwe tabel met alle dossierfoto's en docu
menten is toegevoegd, het is eenvoudiger geworden om zelf de standaard 
benamingen in de uitvoer te bepalen en kunnen kinderen, relaties en 
activiteiten nu eenvoudig in de juiste volgorde worden gezet. Uitdraai van 
een kwartierstaat kan nu ook in een cirkeldiagram geschieden. 

Algemene aanpassingen 
Alles wat logischerwijs meer met de dossiers te maken heeft staat nu onder 
een nieuwe menu-optie 'dossierhandelingen'. Ook voor het geneagram is 
zo'n optie aangemaakt en te vinden onder 'figuurhandelingen'. Om ruimte 
te besparen is de menu-optie 'instellingen' onder een knop op de knoppen
balk ondergebracht. 
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Getuigen 
Het is nu mogelijk om getuigen toe te voegen bij geboorte, doop, overlijden, 
ondertrouw en kerkelijk en burgerlijk huwelijk. Deze getuigen zijn werke
lijk ingevoerde personen in plaats van namen vermeld bij de opmerkingen. 
Wanneer een persoon als getuige is aangewezen, verschijnt in het gegevens
venster van de getuige dat hij getuige is bij de betreffende gebeurtenis (Jan 
de Vries, doopgetuige van Johan de Kort op 17 feb 1802). Aan de getuigenis 
kan een datum worden toegekend die afwijkt van de gebeurteni~ zelf (bijv. 
de aktedatum). De getuigen worden ook opgenomen in de GedCom-uitvoer. 

Gebeurtenissen 
Het gebeurtenissen systeem van GensDataPro is zeer geavanceerd ge
worden: alles is nu mogelijk. Zo kunnen meerdere personen aan hetzelfde 
adres worden gekoppeld, maar het adres kan zelf ook gebeurtenissen onder
gaan zonder dat daar personen mee te maken hebben (bijv. "Boerderij De 
Stobbe, afgebrand in 1873"). Ook kunnen personen en relaties nu activi
teiten aangaan met andere personen of relaties. Bijvoorbeeld Piet de Vries, 
bevriend met Johan de Kort. Ook bij Johan de Kort zal dan in de gegevens 
staan dat hij bevriend is met Piet de Vries. Een relatie kan nu middels een 
activiteit verhuizen, adopteren, hertrouwen, enzovoort. 
Objecten kunnen nu ook activiteiten ondergaan en doorgelinkt worden naar 
andere objecten. Voorbeeld: zus-en-zo huis is afgebrand in 1910. Zus en zo 
huis is herbouwd in 1920, of: Commissie "red het oude huis" is een 
onderdeel van vereniging "red het oude dorp". 
Wanneer een object wordt gekoppeld aan een persoon of relatie (bijv.: "De 
Boerderij wordt verkocht door Johan de Vries") dan draait GDP deze acti
viteit om naar "Johan de Vries verkoopt de Boerderij". Activiteiten komen 
bij invoer automatisch chronologisch in de uitvoer, maar kunnen door de 
gebruiker nu ook eenvoudig in iedere gewenste volgorde worden gezet. 

Dossier 
Een paar zeer welkome uitbreidingen zijn aangebracht ten behoeve van het 
werken met foto's en gescande documenten. Tevens is een dossiertabel 
geïntroduceerd. Foto's waarop met een kader is aangegeven waar de betref
fende personen staan,kunnen nu met één klik van namen worden voorzien. 
Zelfs kan men een legenda onder de foto maken met daarin de namen en er
naast een verkleinde foto met nummertjes. Wanneer men vanuit he 
dossier(-scherm) van een persoon of object een selectie (uitsnede) opslaat, 
krijgt men de keuze of de uitsnede ook aan het persoonsdossier moet worden 
toegevoegd, en zo ja, als pasfoto of niet. Erg handig wanneer je snel perso
nen met alleen een groepsfoto snel een pasfotootje wilt geven. Een groeps
foto kan naar .htm worden uitgevoerd waarbij dan de personen aanklikbaar 
zijn. De dossiertabel maakt het mogelijk om van foto's direct te kunnen zien 
met welke dossiers ( van wie of wat) de foto is gekoppeld en ook is het moge
lijk om van reeds toegewezen foto's de naam en plaats (map) te wijzigen. 

Uitvoer 
De uitvoer naar Microsoft Word is aanzienlijk verbeterd. Nieuw is de 
mogelijkheid om pasfoto's op te nemen in de uitvoer. Met een bijgeleverde 
Microsoft Word macro worden deze foto's met één klik op de vooraf 
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aangegeven grootte geschaald. Ook de opmerkingsfoto's, die men handmatig 
in de opmerking plaats, worden hiermee keurig op schaal gebracht. Indexen 
kunnen nu beperkt gehouden worden tot alleen voornamen. 
Het is nu ook mogelijk om de dag van de week voor de datum te plaatsen en 
het beroep bij de ouders weg te laten. De opmerkingen van gebeurtenissen 
(activiteiten) komen nu mee in de uitvoer. 

E-mail 
GDP 2.0 heeft nu ook een eigen e-mailzender die zonder gebruik van 
Outlook of ander e-mailprogramma is te gebruiken om bijvoorbeeld een 
figuur (geneagram), foto (of deel van foto), een willekeurig bestand in een 
dossier, een printscreen, een vraag aan de helpdesk of een registratieaan
vraag direct te e-mailen. De e-mailadressen blijven bewaard. 

Sjablonen . 
~et kwartierblad (zowel naar HTM als naar Microsoft Word) kan met 

behulp van meegeleverde en naar eigen behoefte aan te passen sjablonen 
worden voorzien van pasfoto's. 

Cirkeldiagram 
Aan de vraag van vele gebruikers is gehoor gegeven door de introductie van 
het cirkeldiagram als grafische weergave van een kwartierstaat. Maximaal 
10 generaties kunnen worden weergegeven. De uitvoering van het diagram 
is op diverse punten aan te passen aan de wensen van de gebruiker. 

Genlias 
Bij het plakken vanuit GenLias wordt de ingevoegde GenLias-akte auto
matisch een bron, waaraan alle genoemde personen worden gekoppeld. Een 
bezoek aan het betreffende archief met een digitale camera volstaat om aan 
die bron een foto van de akte toe te voegen. 

Helpfiles 
Het programma is voorzien van een nieuw Helpfile systeem waarbij in elk 
(significant) venster een helpknop aanwezig is die direct een printscreen en 
uitleg over dat betreffende scherm zichtbaar maakt. Hierdoor is een volle
dige handleiding in gedrukte vorm niet meer nodig. 
Daarnaast is de reeds bestaande helpfile met basishandelingen uitgebreid 

et de nieuwste zaken. Voor nieuwe gebruikers wordt GensDataPro 2.0 ge
leverd met een gedrukte basishandleiding. 

Beschikbaarheid 
De prijs van GensDataPro 2.0 bedraagt€ 60 voor leden van de NGV en€ 70 
voor niet-leden. GensDataPro 2.0 zal als upgrade niet ter download worden 
aangeboden. De huidige gebruikers kunnen deze tegen geringe kosten 
bestellen. Hierdoor heeft iedere gebruiker de nieuwste versie op CD-rom. 
Zowel het complete programma als de upgrade kunnen worden besteld via 
de webwinkel op de website van de afdeling Computergenealogie van de 
NGV. 

• 
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(door Tim de Haan) 

Eind jaren negentig is op het Gemeentearchief Rotterdam (GAR) de afdeling 
Projecten ontstaan. De afdeling indicering werd samengevoegd met het 
nieuwe onderdeel de Digitale Stamboom. Kerntaak was en is het digitali
seren van de meest geraadpleegde bronnen van het GAR. Kort door de bocht 
kwam dat neer op een drietal bronnen: Notariële Altten, Doop-, Trouw- en 
Begraafboeken (DTB), en de Burgerlijke Stand (BS). 
Het doel hiervan is het vullen van een tweetal databases met samenvatting
en uit deze bronnen en ze via de site van het GAR doorzoekbaar te maken. 
Inmiddels zijn er zo'n 66.000 Notariële Akten samengevat en 1.409.571 * 
akten ingevoerd. Voorlopig komt aan deze doelstelling ook geen einde, gezien 
de hoeveelheid gegevens die nog niet ingevoerd zijn. De verwachting is dat 
we nog 30 jaar bezig zullen zijn met de Notariële Akten en dat de laatste~ 
akte van 1955 van de Burgerlijke Stand omstreeks 2010 is ingevoerd. 
Daarnaast houdt de afdeling Projecten zich meer en meer bezig met het 
verwerken van bronnen op nieuwe en innovatieve wijze. Niet alle resultaten 
hiervan zijn zichtbaar voor de bezoeker omdat ontwikkelingen nog in 
ontwikkeling zijn. 

Tijdsbesparing 
Met het computerprogramma OCR (Optical Caracter Recognition) worden 
getypte indexen van het notariële archief omgezet in bijvoorbeeld een Word
document. Een spannende ontwikkeling waarvan de uitkomst nog ongewis 
is. Mocht het lukken dan zou deze ontwikkeling een enorme tijdsbesparing 
opleveren bij het digitaliseren van de bronnen van het GAR. 

Mijn Historisch Rotterdam 
Een andere ontwikkeling waarvan de eerste resultaten al wel zichtbaar zijn 
is de site Mijn Historisch Rotterdam (MHR), die valt onder 'Rotterdam In 
Kaart' op http://www.rotterdam.nl. Deze heeft als doel om de stedelijke 
samenleving volledig laten aansluiten op zich ontwikkelende informatie
maatschappij. 
Voor het GAR bood deze ontwikkeling een uitgelezen kans om gegevens op 
een andere wijze aan te bieden dan een database met zoekprogramma 
erboven. Zoals hierboven al wat technisch staat omschreven is een GIS'-.J 
( Geografisch Informatie Systeem) ideaal om informatie die sterk locatie
gebonden is te ontsluiten. Voor het GAR bood MHR de mogelijkheid om via 
de hedendaagse kaart van Rotterdam een virtuele reis naar het verleden te 
maken. Onder deze hedendaagse kaart hangen namelijk een tweetal 
(kaart)lagen: 1939 en 1832. Tel daarbij op dat alle kadastrale percelen uit 
1832 zijn ingevoerd uit de kadastrale tafels, alle straatnamen uit het 
straatnamenboek en een groot aantal locaties die zijn gevat in beelden uit 
onze atlas. Het resultaat laat zich niet anders omschrijven dan een groot 
aantal lagen voor één locatie welke tegelijkertijd zichtbaar zijn. 
Vooralsnog is MHR alleen van toepassing op de Stadsdriehoek waar het 
gaat om zo'n 8300 percelen, 250 straten en 290 afbeeldingen. De bedoeling 
is deze site uit te breiden naar de gehele stad waarbinnen al deze lagen 
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beschikbaar zullen zijn. Het is beslist de moeite waard om deze site eens te 
bezoeken en bijvoorbeeld te zoeken op de namen van eigenaren van percelen 
uit 1832 of op de loop van de brandgrens in Rotterdam-west. 
De site is nog in ontwikkeling, enerzijds qua hoeveelheid gegevens, ander
zijds qua gebruiksvriendelijkheid. 

* 
s2ort akte aantal percenta&e 

Dopen 367247 27% 
Begraven 162558 12% 
Trouwen 382573 28% 
Geboorte 233308 12% 
Huwelijk 200898 15% 
Overlijden 62987 3% 

1409571 100% 

• 

(S. Boef-van der Meulen) 

Bij notaris Hoffiant verschenen op 19 maart 1643 vier mannen: de schipper, 
de stuurman, de bootsman en een bootsgesel van het schip de Willem van 
Brouwers. Het waren Engelsen, en er is dan ook een tolk aanwezig, een 
Schots koopman uit Rotterdam. Op verzoek van Thomas Gilamer, een 
koopman in Edinburgh, leggen zij een verklaring af. 
De vier waren in september van het jaar daarvoor in Edinburgh 
aangenomen om met een vracht "naar het oosten" te varen, maar het weer 
zat niet mee. Driemaal probeerden zij vergeefs uit te varen, en toen het de 
vierde keer wel lukte (het was inmiddels al februari) waren zij door de 
storm zover uit koers geslagen dat zij voor de Maas terechtkwamen. Daar 
werden ze door een Duinkerker fregat gepakt en beroofd van 49 rollen 
Christoffels tabak, 17 tonnetjes oesters en 3½ ton gemalen meel. De 
schipper protesteerde: hij was immers niet naar Holland onderweg! 
Blijkbaar was dat een geldig argument, want de kaperkapitein Dieloff 
rr ansz bevestigde, dat hij niemand die op weg naar het oosten was wilde 
belemmeren. Toch vertrouwde hij de schipper niet voldoende. De buit had 
hij binnen, maar als de schipper weer op weg was naar het oosten, zou hij 
alles teruggeven. Hij beloofde dat hij de goederen in een kelder zou 
bewaren, en gaf daarvan zelfs een onderhandse acte. 
De verklaring bij de Rotterdamse notaris moest de opdrachtgever blijkbaar 
geruststellen. Kennelijk hadden de Duinkerker kapers met de Schotten een 
overeenkomst gesloten, waarop ze konden worden aangesproken. 

bron: ONA Rotterdam, inventarisnr. 263, aktenr. 368 
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( door Roelof Vennik) 

In de afgelopen maanden hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen het 
Bestuur van De Zuid-Hollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons 
Voorgeslacht' en het afdelingsbestuur van de NGV-Afdeling Rotterdam e.o. 
De aanleiding van deze gesprekken was het feit dat we een actievere koers 
wilden varen binnen de regio en bovendien te kijken naar de mogelijkheden 
tot samenwerking. -
Uitgangspunt was het behouden van de eigen identiteit en te kunnen profi
teren van elkaars kracht. We kwamen overeen dat we bij wijze van proef en 
aantal zaken samen gaan doen: 

I. We zullen vanaf het najaar samen lezingen en bijeenkomsten gaan 
organiseren op het Gemeentearchief Rotterdam. "' 
II. 'Ons Voorgeslacht' stelt zijn bibliotheek open voor de leden en 
bijkomende leden van de NOV-Afdeling Rotterdam e.o. Zij mogen echter 
geen boeken lenen uit de bibliotheek. Deze mogelijkheid is er wel als men 
ook lid wordt van deze vereniging. Adres: Walenburgerweg 109 te 
Rotterdam, openingstijden: 2e en 4e zaterdag van de maand van 12:00-
16:00 uur en 4e dinsdagavond van de maand van 19:30-22:00 uur, met 
uitzondering van de maanden juli en augustus. 

We maken u er nogmaals op attent dat deze regeling uitsluitend geldt voor 
leden van de Afdeling Rotterdam e.o. en NIET voor andere NGV leden. 

Schrift en ambtelijk taalgebruik uit de 15e t/m 17e eeuw 
Deze cursus is bedoeld voor diegenen die de beginnerscursus paleografie 
met goed gevolg hebben afgesloten. In de vervolgcursus gaat het niet alleen 
om het leren lezen van oudere handschriften uit de 15e eeuw. Met de nodige 
humor besteden we aandacht aan de vaak verwarrende variaties in 
spelling, klankvorm en aan de vele uitzonderingen in de Middelnederlandse 
grammatica. U kunt daarna onbevangen de lastiger teksten uit de 16e en -
17 e eeuw aanpakken. 

De cursus wordt gegeven op het Gemeentearchief Rotterdam, Hofdijk 651, 
docent is dhr. J. Piepenbrock. Het aantal lessen is 12, inclusief een les rond
leiding. De prijs bedraagt € 67,20 inclusief lesmateriaal, koffie en thee. 
Data: startdatum vrijdag 7 oktober 2005 en vervolgens in principe op iedere 
vrijdagochtend daarna van 10:00-12:00 uur, behoudens vakantie- en 
feestdagen. 

[red.] 
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( door Roelof Vennik) 

Begin van dit jaar vroeg ik Eduard of hij de komende drie jaar opnieuw deel 
uit wilde maken van ons afdelingsbestuur. Ik hoopte op een ja, maar moest 
een nee respecteren. Niemand, en ook ik niet, realiseerde zich dat hij al 88 
jaar is, een leeftijd waarop de meesten van ons al een plaatsje achter de 
geraniums hebben gevonden. Die instelling past niet bij Eduard, ook al 
moest hij gaan beseffen dat na een beroerte zijn gezondheid achteruit was 
gegaan. 

Bijna drie decennia lang zette hij zich actief in voor de NGV. Jarenlang was 
hij het gezicht van onze af deling als vertegenwoordiger op de Algemene 
Ledenvergadering. Als penningmeester, korte tijd als waarnemend secre
taris en laatstelijk als 2e penningmeester was hij voor de afdeling een 

~aardevol bestuurder. Ook in de landelijke Dienst Informatie en Promotie 
speelde hij lang een actieve rol en voor deze verdiensten ontving hij dan ook 
geheel verdiend de zilveren NGV-speld. 

Ondanks het feit dat hij het nu na een nieuwe beroerte wat rustig aan moet 
doen is hij in veel opzichten dezelfde gebleven. Momenteel revalideert hij 
nog twee dagen per week. 
Eduard houdt nog steeds van de goede en mooie dingen van het leven en we 
hopen dat hij nog een aantal goede jaren samen met zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen mag hebben. Wanneer de revalidatie achter de rug is 
hopen we op een passende wijze afscheid van hem te mogen nemen. 

Kort geleden werd ons mede-bestuurslid Johan Okkema verrast met een 
Koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. Hij kreeg deze onderscheiding voor zijn grote verdiensten 
voor het archiefwezen. Het is bijna ondoenlijk wat Johan heeft gedaan voor 
de beoefening van de (lokale) geschiedenis, kerkgeschiedenis en de genea-
ogie. Als bestuur feliciteren we hem van harte met deze onderscheiding. 

In juni 2004 werd onze voorzitter Roelof Vennik in Canterbury (Engeland) 
al benoemd tot Honorary Fellow of the Institute of Heraldic and 
Genealogical Studies door een pretensieuse buitenlandse organisatie. Het is 
de tweede maal in de geschiedenis dat een niet-Brit deze eer te beurt valt. 
Hij kreeg dit eerbetoon voor zijn werk op het gebied van het onderzoek naar 
Britten in de Nederlandse archieven, zijn inzet om tot internationale 
samenwerking te komen en het samenstellen van een database van Britten 
die voor 1811 in de Nederlandse achieven voorkomen. Bovendien schreef hij 
een aantal artikelen in Family History. 

[red.] 
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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 
kunnen schriftelijk gericht worden aan: Redactie '1340', p/p. Lieve 
Verschuierstraat 31-c, 3021 ZB Rotterdam, e-mail <info@ngvrotterdam.nl>. 

309. DEN OUDEN 
Jan Cornelisz den Ouden. geb. Nieuwerkerk aan den IJssel, tr. Kralingen 5-2-1719 
Lysbeth Comelisdr Kerkhof, 21 jr., ged. KraJingen 10-2-1697, dr.v. Cornelis Pietersz 
Kerckhof en Marytje Pleunen Breedvelt. 
Uit dit huwelijk (allen te Kralingen ged.): 
1. Marytje den Ouden, ged. 3-8-1721. 
2. Geertje Jansdr den Ouden, ged. 23-5-1723. 
3. Lena den Ouden, ged. 20-8-1724. 
Vraag : wie zijn de ouders van Jan 9omelisz den Ouden? 
E.N.M van der Graaf, Derde Werelddreef 126, 2622 JDI Delft, 
e-mail: earlhistory@hccnet.nl 

310. VAN RENEN (RIIEENEN) 
Ernst Jansz van Renen/van Rheenen. biersteecker (?), geb. Hillegersberg (?) ca. 1690, 
begr. Lekkerkerk 5-2-1781, tr. [1] Hillegersberg 6-3-1718 Neeltje Leendertsdr de Bruijn, 
21 jr., ged. Hillegersberg 6-5-1696, begr. ald 3-1-1729, dr.v. Leendert Pietersz de Bruijn 
en Magdalena Ariensdr (Maddeleentje) Post; tr. (2) Rotterdam 15-11-1729 Lijsbet 
Jacobsdr de Clerq, 36 jr., ged. Lekkerkerk 24-5-1693 te, begraven op 11-03-1757 te 
Lekkerkerk, dr.v.Jacob Jansz Clerq en Crijntje Pietersdr BijVSchipper. 
Uit het eerste huwelijk (allen te Rotterdam ged.): 
1. Hester Ernst (Ester) van Rheenen, ged. 14-2-1719. 
2. Grietie van Rheenen, ged. 13-8-1720. 
3. Magdalena (Maddeleentje) van Rheenen, ged. 23-12-1723. 
4. Leendert van Rheenen, ged. 9-5-1725. 
5. Magdalena (Magdaleentje) van Rheenen, ged. 2-7-1726. 
6. Jannetie van Rheenen, ged. 26-10-1727. 
Vraag : wie zijn de ouders van Emst van Rhenen? 

E.N.M van der Graaf, Derde Werelddreef 126, 2622 JDI Delft, 
e-mail: earlhistory@hccnet.nl 

311. KERCKHOF / BREEDVELT 
Cornelis Pietersz Kerckhof. geb. Hillegersberg ca. 1660, tr. ald. 21-11-1683 Marytje 
Pleunen Breedvelt, geb. Bergschenhoek ca. 1660, begr. Kralingen 20-6-1720. 
Uit dit huwelijk (allen te Kralingen ged.): 
1. Pieter Comelisz Kerckhof, ged. 5-11-1684. 
2. Ariaantje Cornelisdr Kerckhof, ged. 8-12-1686. 
3. Pleun Cornelisz Kerckhof, ged. 30-10-1689. 
4. Lysbeth Comelisdr Kerkhof, ged. 10-2-1697. 
Vraag : wie zijn de ouders van Cornelis en Marytje? 

E.N.M van der Graaf, Derde Werelddreef 126, 2622 JDI Delft, 
e-mail: earlhistory@hccnet.nl 

170 jaargang 19 - 2005 1340 NGV-Afd. Rotterdam e.o. 



312.BOON 
Wouter Comelisz Boon, geb. Ooltgensplaat ca. 1640, otr. Ooltgensplaat 12-8-1667 Grietje 
Jansdr van Vale, 
geb. Heerjansdam ca. 1640. 
Uit dit huwelijk (allen te Ooltensp]aat ged.): 
1. Kornelis Boon, ged. 17-4-1672. 
2. Johannes Boon, ged. 28-1-1674. 
3. Abraham Boon, ged. 23-1-1676. 
4. Adriane Boon, ged. 20-11-1678. 
5. Jacobus Boon, meester broodbakker, ged. 27-2-1681, begr. Lekkerkerk 4-2-1766.-
6. Adrianus Boon, ged. 25-10-1682. 
7. Johanna Boon, ged. 3-2-1686. 
8. Sara Boon, ged. 21-3-1687. 
Vraag: wie zijn de ouders van Wouter Cornelisz Boon? 

·E.N.M van der Graaf, Derde Werelddreef 126, 2622 HH Delft, 
e-mail: earlhistory@hccnet.nl 

313. WILLEMSZ (VAN GRONDESTELJN) 
Anthony Willemsz (van Grondesteijn), otr. Rotterdam 6-5-1657 Pieternelletje Hendricksdr 
(Raasvelt). 
Uit dit huwelijk (allen te Rotterdam ged.): 
1. Aeriaentge van Grondesteijn, ged. 17-11-1658. 
2. Ariaentje Teunisdr Grondesteijn, ged. 25-1-1660, begr. Rotterdam 22-12-1734, tr. 

Rotterdam 21-3-1683 (23 jr.) Cornelis AryenszSchutter. 
3. Lijsbet van Grondesteijn, ged. 18-12-1661. 
4. Heijndrickie (Heijnderina, Dina) van Grondesteijn, ged. 3-2-1664. 
5. Willem van Grondesteijn, ged. 8-11-1665. 
6. Baertie van Grondesteijn, ged. 6-11-1667. 
7. Willem van Grondesteijn, ged. 30-11-1672. 
8. Jopje van Grondesteijn, ged. 28-07-1675. 
Vraag : wie zijn de ouders van Anthony Willemsz ( van Grondesteijn)? 

E.N.M van der Graaf, Derde Werelddreef 126, 2622 HH Delft, 
e-mm1: earlhistozy@hccnet.nl 

314. VAN MEENEN / VAN BEEK 
Ik ben op zoek naar de overlijdensdata en overlijdensplaatsen van mijn overgrootvader 

...;;:,n overgrootmoeder t.w. Johan Daniel van Meenen, geb. Schiedam 28-10-1822 en zijn 
vrouw Hendrika Johanna van Beek, geb. Velp 27-12-1835. Zij kregen 6 kinderen, 
waaronder mijn grootvader. 
Johan Daniel van Meenen was sergeant der infanterie en gelegerd te Arnhem. Hij moet 
tussen 1868 en 1873 zijn overleden, want zijn vrouw trouwde opnieuw in 1873 met Gerrit 
Franciscus Giesbers, als weduwe van Johan Daniel van Meenen, terwijl de jongste broer 
van mijn grootvader in 1868 werd geboren. 
Wie kan mij helpen? 

J.H. van Meenen, Dotterlei 651, 2906 BN Capelle aan den IJssel, e-mail: 
van_meenen@euronet.nl 
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De volgende bijeenkomsen zullen door de Afdeling Rotterdam en Omstreken 
in samenwerking met de Zuid-Hollandse Vereniging voor Genealogie 
worden gehóuden in de Grote Zaal van het Gemeentearchief Rotterdam, 
Hofdijk 651. Het archief bevindt zich op ca. 2 minuten loopafstand van het 
NS-station Hofplein en is bereikbaar met tramlijn 4 (halte om de hoek). 
Toegang, koffie en thee zijn gratis en u kunt ook introducés meenemen. 

5 oktober 2005 - woensda~. 19:30 uur: DE LEGENDARISCHE BARON VoN 
MÜNCIIBAUSEN, ZIJN STAMBOOM EN ZIJN ENORME HOEVEELHEID FAMILIERELATIES, 
lezing door dhr. R.F. Vulsma uit Amsterdam. 

9 november 2005 - woensda~. 19:30 uur: VERERVING v AN DE FAMILIENAAM IN 
VROUWELIJKE LIJN, lezing door dhr. R.AJ. Dix uit Arnhem. W 

[het afdelingsbestuur~· 

Per abuis is er in de vorige aflevering van '1340' een fout geslopen in de 
paginering, die is ontstaan door overname van de paginanummers van het 
septembernummer van 2004. 
De juiste paginering voor maart 2005 dient te zijn: 

131 = 145 
132 = 146 
133 = 147 
134 = 148 
135 = 149 
136 = 150 
137 = 151 
138 = 152 
139 = 153 
140 = 154 
141 = 155 
142 = 156 

Ter correctie vindt u bij dit nummer een velletje stickers met de juiste 
paginanummers en een nieuwe inhoudsopgave. Indien gewenst kunt u die 
over de foutieve nummers heenplakken. 

Adreswijzigingen bij verhuizing dienen niet naar het adres in Vlaardingen 
te worden gestuurd, noch naar de redactie, maar naar het landelijke adres: 

NGV, Postbus 26, 1380 AA Weesp 

~ 

[red.] 
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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 1340 ontvangen indien zij 'bijkomend lid' worden van de 
afdeling. 
Een abonnement voor mensen die geen lid van de NGV zijn, bedraagt voor het jaar 2005 € 8, 70 te 
voldoen op gironr. 3049072, t.n.v. Ned. Genealogische Ver. Afd. Rotterdam e.o. te Rotterdam. 

Het bestuur van de Afdeling is als volgt samengesteld: 

voorzitter: 
R.K. Vennik (Roelof), Burg. Van Slijpelaan 45, 3077 AD Rotterdam, e-mail rkvennik@chello.nl 

secretaris: 
L. Gijswijt (Leo), Lieve Verschuierstraat 31-c, 3021 ZB Rotterdam, e-mail l.gijswijt@chello.nl 

'')i 2e secretaris: • 
C. Richel-Hatersel Koning (Corrie), Coppelstockstraat 2, 3132 XN Vlaardingen 

penningmeester: 
E.K. van Baaien (Edo), Platostraat 20, 3076 BN Rotterdam, e-mail ekvbaalen@wanadoo.nl 

2e penningmeester: 
- vacature -

leden: 
A. Hamelink (Arnold), Molshoefweer 27, 3363 JH Sliedrecht, e-mail ahamelink@planet.nl 
J.C. Okkema (Johan), Stadhoudersweg 108-a, 3039 CK Rotterdam, e-mail j.c.okkema@freeler.nl 
- vacature -

pe taken zijn als volgt verdeeld: 

redactie 1340: 
- vacature-, e-mail info@ngvrotterdam.nl 

verzending 1340: 
C. Richel-Hatersel Koning (Corrie), Coppelstockstraat 2, 3132 XN Vlaardingen 

afdelingsbibliotheek (ma t/m vrijdag 9:00 tot 1 s:00 uur): 
p/a Streekarchief Eiland IJsselmonde, Hollands Tuin 77, 3078 EE Rotterdam, 
bibliothecaris: 
A. Hamelink (Arnold), Molshoefweer 27, 3363 JH Sliedrecht, e-mail info@ngvrotterdam.nl 

functionaris Dienst Informatie en Promotie {OIPJ: 
- vacature -

NGV Contactdienst Afd Rotterdam e.o.: 
- vacature -

ondersteuning computerzaken: 
telefonisch 0184 411182 ma. t/m vr. 18:00 tot 23:00 uur, za 11 :00 tot 20:00 uur 
A. Hamelink (Arnold), Molshoefweer 27, 3363 JH Sliedrecht, e-mail info@ngvrotterdam.nl 

algemeen e-mailadres: info@ngvrotterdam.nl 

website: http://www.ngvrotterdam.nl 
discussie en informatieplatform: http://www.ngvrotterdam.nl/forum 

Lidmaatschap Nederlandse Genealogische Vereniging/Gens Nostra: 
NGV, Postbus 26, 1380 AA Weesp 

© 2005 overname van teksten slechts toegestaan met vermelding van bron en auteur. 
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