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VAN DE VOORZITTER 
In het afgelopen jaar hebben zich zowel goede als verdrietige ontwikkelingen 
voorgedaan. 
Allereerst is dit natuurlijk het overlijden van de oud-penningmeester Eduard 
van Rooij. Een In Memoriam kunt U in dit blad lezen. 
Er werd een samenwerkingsverband gestart met de Zuid Hollandse 
Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht' met behoud van ieders 
identiteit en zelfstandigheid. 
Ook mag gemeld worden dat de bijeenkomsten van de afdeling beter werden 
bezocht en naar het zich laat aanzien mag met enige voorzichtigheid worden 
gemeld dat de afdeling weer in de lift lijkt te zitten. Laten we echter niet te 
hard juichen, wat betreft de ledenparticipatie in redactie, bestuur en 
werkgroepen is het nog steeds slecht gesteld. 
Wel hebben we Mevr. C. de Heer bereid gevonden enige hand en span
diensten te doen voor de redactie en hebben we contact met Mevr. P.Hartmat\-1 
die zich wil richten op de PR van de afdeling. Samen met bestuurslid J.C. 
Okk.ema werk ik aan onze nieuwe publicatie Schilders aan de Maas, maar 
gezien het feit dat het opstarten van een werkgroep voor dit project is mislukt 
moeten we constateren dat het werk maar langzaam vordert. 
Ook zijn we gelukkig met het feit dat de heer Ad Bonis zich kandidaat wil 
stellen voor een bestuursfunctie op de komende afdelingsledenvergadering. 
In onze laatste enquete heeft u ons vrijwel unaniem laten weten ons 
afdelingsblad als goed tot zeer goed te waarderen en u was eveneens van 
mening dat wij dit initiatief moesten voortzetten. 
We danken U voor uw bemoedigende woorden en opbouwende kritiek die we 
mochten ontvangen. 
Een blad schrijf je niet alleen, maar is een medium voor alle leden waarin zij 
hun vragen en onderzoek kunnen publiceren. 
"1340" is bewust laagdrempelig en is daarom een blad waarin ook de wat 
minder ervaren genealoog zijn werk aan anderen kan tonen. Bedenk dat een 
genealogische publicatie nooit af is. 
Ook het publiceren van niet geheel volmaakt werk kan anderen op een goed 
spoor zetten en anderen kunnen u ontbrekende gegevens aanleveren. 
Mijn noodkreet is denk ik, duidelijk. We zitten te springen om kopij. 
Schroom dus niet en zak niet weg in valse bescheidenheid. 
Uw post zie ik graag tegemoet. 

Roelof Vennik, voorzitter 

In Memoriam: Eduard Johannes VAN ROOY 
1917 - 2005 

Op 15 december j.l. bereikte mij het bericht dat Eduard op 14 december 
2005 was overleden. 
Eduard was voor velen decennia lang het gezicht van de Afdeling Rotterdam 
e.o. van de Nederlandse Genealogische Vereniging._ 
Hij heeft deze vereniging zien groeien van enkele duizenden tot ruim twaalf 
duizend leden en maakte deel uit van haar geschiedenis. 
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Na zijn eerste attaque ging het wat minder met de altijd zo vitale medebe
stuurder en gedurende 2003 en 2004 haalden we hem op voor onze bestuurs
vergaderingen. 
Hij genoot zichtbaar van deze bijeenkomsten en dronk er graag zijn glaasje 
rode port en nuttigde een hapje. 
Ook als afgevaardigde van de afdeling naar de Algemene Ledenvergadering 
genoot Eduard een grote bekendheid. Ik was hier als hoofdbestuurslid sinds 
1999 ook aanwezig en velen vroegen me, hoe het met hem was. 
Eduard werd in 1956 lid van de N.G.V. en was sinds 1974 onze penning
meester. Dit had hij op een briefje geschreven dat hij mij eind 2004 ter hand 
stelde. Niet begrijpend staarde ik hem even aan. Voor later zei hij mij, je 
weet nooit wat er gebeurd. 
Ook al was Eduard al 87, op een of andere wijze was dit nooit tot mij door
gedrongen al hadden we wel gemerkt dat zijn gezondheid langzamerhand 
tanende was. 
Maar kort voor de algemene afdelingsledenvergadering belde hij mij op dat 
hij zich niet voor een nieuwe bestuurstermijn beschikbaar stelde . 

..___ Het was even wennen om zonder onze nestor te vergaderen die langer dan 
'wie van ons deel had uitgemaakt van het bestuur. 
Penningmeester was hij van 1974 tot begin 2005, waarvan 30 jaar als Ie 
penningmeester. Even zo lang was hij plaatsvervangend vertegenwoordiger 
en vertegenwoordiger van de afdeling naar de ALV. Korte tijd was hij zelfs 
secretaris a.i. in de jaren 1987-1988. 
Op 23 februari 1993 ontving hij in de Remonstrantse Kerk te Rotterdam de 
zilveren NGV speld voor zijn verdiensten voor de vereniging. 
Zelf heb ik hem sinds 1989 als medebestuurder mogen meemaken, eerst als 
Ie secretaris, daarna sinds 1995 als voorzitter. 
Eduard was binnen ons bestuur een harde werker en was naast een kundig 
penningmeester een goed organisator. 
Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd in de organisatie van de 
landelijke genealogische dagen in Schoonhoven, Dordrecht en Gorinchem. 
Toch kwam het bericht van zijn overlijden nog onverwacht en kunnen we 
ons getroosten met de gedachte dat hij een mooi en vol leven heeft il)l.Ogen 
hebben samen met zijn dierbare familie en vrienden. 
Als ik aan hem denk komen enkele woorden bij mij op, zoals dienstbaar. 
Vele jaren spande hij zich in voor anderen een deel soms geheel belangeloos 
onderzoek op het archief. 
Onderzoek naar zijn eigen familie deed hij nauwelijks meer. Dat heb ik 
allemaal al gedaan, zo verzekerde hij mij als jong genealoog. 
Nu hij er niet meer is besef ik dat velen net als ik hebben mogen profiteren 
van zijn genealogische kennis, bestuurlijke ervaring en enthousiasme. 
Dit alles met een warme belangstelling voor de mensen om hem heen 
Ik hoop dat U dat zijn familie en naasten de kracht mag worden gegeven dit 
verlies te dragen. 

1340 NGV - afd. Rotterdam e.o. 

Roelof K. Vennik 
Voorzitter NGV afd. Rotterdam e.o. 
Lid Hoofdbestuur NGV. 
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KWARTIERSTAAT E.J. van ROOIJ 
(Gegevens ontleend aan een publicatie in Van Verre en Nabij 1983 door de 
probant zelf) 

178 

L 
1. VAN ROOIJ, Eduard Johannes 

Geboren Rotterdam 26.09.1917 - overleden Schiedam 
14.12.2005 
Tr. Rotterdam 10.10.1951 Emmy Duijnstee, geboren Rotterdam 
2.3.1923. (uit dit huwelijk 2 zonen). 

II, 
2. VAN ROO IJ, Eduard Albertus 

Geboren 's Gravenhage 4.6.1888 - overleden Rotterdam 
12.7.1955. 
Bouwkundige, Tr. Rotterdam 4.10.1916 

3. DE JONGE, Carolina Wilhelmina 
Geboren 's Gravenzande 11.11.1891 - overleden Rotterdam 
30.8.1973. 

111. 
4. VAN ROOIJ, Eduard Wilhelm 

Geboren 's Gravenhage 26.8.1859 - overleden Rotterdam 
11.2.1913. Bouwkundige, Tr. 's Gravenhage 23.4.1884 

5. BLOMMERS, Catharina 
Geboren 's Gravenhage 30.11.1857 -overleden 's Gravenhage 
25.4.1891. 

6. DE JONGE, Johannis 
Geboren Nieuwerkerk(Zld.) 22.12.1850 - overleden 26.12.1925. 
Machinist, Tr. 's Gravenhage 17.7.1885 

7. RA VESTEIN, Helena Maria 
Geboren Rotterdam 21.5.1859 -.overleden Rotterdam 30.1.1924. 

IV. 
8. VAN ROOIJ, Johannes 

Geboren 's Gravenhage 19.2.1806- overleden 's Gravenhage 
13.4.1875. 
Tr.( l) 8.11.1826 Aletta Elisabeth Franken. 
Tr, 's Gravenhage 8:7.1857 

9. DE GRAEFF, Elisabeth Maria 
Geboren Harderwijk 18.5.1835 - overleden 's Gravenhage 
7.7.1875. 

10. BLOMMERS, Johannes Stephanus 
Geboren 's Gravenhage 9.11.1821 - overleden 's Gravenhage 
14.4.1872 
Tr. 's Gravenhage 18.6.1845 

jaargang 20 - 2006 1340 NGV - afd. Rotterdam e.o. 



11. JANS, Johanna Wilhelmina 
Geboren 's Gravenhage 1.9.1816- overleden 's Gravenhage 
15.8.1866. 

12. DE JONGE, Johannis 
Geboren Zierikzee 6.1.1822 - overleden Nieuwerkerk(Zld.) 
8.9.1903 
Landbouwer, Tr. 30.3.1849 Nieuwerkerk 

13. VAN NIEUWENHUIJZEN, Johanna Hendrika 
Geboren Nieuwerkerk (Zld) 7.3.1820- overleden Nieuwerkerk 
(Zld.) 18.3.1886. 

14. RA VESTEIN,Dirk 
Geboren 's Gravenhage 3.10.1822 - overleden Rotterdam 
27.5 .. 1878. 
Meestersmid, Tr. 18.6.1845 's Gravenhage 

15. SAS, Helena 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Geboren 's Gravenhage 6,3,1823 - overleden Rotterdam 
2.10.1867. 

v. 
VAN ROOIJ, Laurens 
Doop Bladel 2.9.1771-overleden 's Gravenhage 21.4.1845. 
Tr. Delft 21.11.1802 "-
DE VRIES, Johanna 
Doop Delft 29.12.1774 - overleden 's Gravenhage 9.12.1816. 
DE GRAAFF, Martinus 
Geboren 's Gravenhage 26.4.1798 - overleden 's Gravenhage 
11.11.1873. 
Tr. 's Gravenhage 4.8.1824 
LENSING, Maria Elisabeth 
Geboren 's Gravenhage 2.9.1798 -overleden 's Gravenhage 
24.9.1854. 
BLOMMERS, Johannes Stephanus 
Doop 's Gravenhage 26.12.1790-overleden 's Gravenhage 
30.10.1827 
Tr. 's Gravenhage 27.9.1820 
VAN TILBURG, Pieternella Geertruij 
geboren 's Gravenhage 26.12.1791 - overleden 's Gravenhage 
10.7.1878. 
JANS, Johannes 
Geboren Leeuwarden ca 1772 - overleden 's Gravenhage 
22.3.1854. 
Tr. 's Gravenhage 31.3.1799 

23. DE GRAAFF, Johanna Wilhelmina 
Doop 's Gravenhage 28.4.1779 - overleden 's Gravenhage 
25,2, 1826. 
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24. DE JONGE, Jan 
Geboren Nieuwerkerk (Zld.) 20.2.1802 - overleden Nieuwerkerk 
16.2.1872. 
Tr. Nieuwerkerk (Zld.) 22.3.1820 

25. HOGERLANDER, Lena 
Geboren Oosterland (Zld.) 30.9.1798 - overleden Nieuwerkerk 
2.12.1883. 

26. VAN NIEUWERHUIZE, Johannes 
Geboren Oosterland (Zld.) 6.1.1788 - overleden? 
Tr. Nieuwerkerk (Zld.) 16.6.1813 

27. SLUIJTERS, Christina 
Geboren Scherpenisse ca 1792-- overleden Nieuwerkerk(Zld.) 
27.9.1861. 

28. RA VESTEIN, Joannes 
Geboren 's Gravenhage 2.6.1789-overleden Leiden 14.3.1827. 
Slotenmaker, Tr. 's Gravenhage 25.9.1816 

29. W AANDERS, Mietje 
Geboren Rijswijk (ZH) 21.3.1794. 

30. SAS, Jacobus 
Doop 's Gravenhage 22.11.1786 
Tuinder, Tr. 's Gravenhage 26.5/9.6.1811 

31. (TE) BOSKE(R), Hendrica 
geboren Aalten ca 1784. 

Thema-avond: Stamboomonderzoek- kan ik dat ook? 
Op woensdag 8 februari 2006 - aanvang 19:30 uur houdt onze NGV
Afdeling Rotterdam e.o. in samenwerking met de Zuid-Hollandse Vereniging 
voor Genealogie "Ons Voorgeslacht" een lezingenavond over dit onderwerp. 
Sprekers zijn de heren M.G.A. Ballen C.J. Stolk. 
De bedoeling van deze bijeenkomst is om de beginnende genealoog in de 
regio zuidwest Nederland'{ie helpende hand te bieden bij het opzetten van een 
onderzoek. 
Michel Ball, werkzaam bij Gemeentearchief Rotterdam, wijst U aan de hand 
van praktijkvoorbeelden de weg in de meest geëigende bestanden. 
Cor Stolk, bestuurslid van de Zuid-Hollandse Vereniging voor Genealogie 
Ons Voorgeslacht, geeft een presentatie over hoe men het beste als nieuwe
ling in de genealogie met onderzoek kan beginnen. 
Na de voordrachten is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het bekij
ken van voorbeelden en een eenvoudige opzet van de registratie. 
De avond duurt tot 21: 15 uur; de toegang, koffie en thee zijn gratis en u kunt 
ook introducés meenemen. 
De bijeenkomst wordt gehouden in de grote zaal van het Gemeentearchief 
Rotterdam, Hofdijk 651 (bij station Hofplein), tel.: 010- 243 4567. 
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Woensdag 22 maart 2006, aanvang 19.30 uur: 
Afdelingsjaarvergadering , 
gevolgd door de voordracht "Mijn Historisch Rotterdam - geschiedenis op 
perceelniveau", door de heer T. de Haan (aankondiging: zie verderop) .. -

Leden van de Af deling Rotterdam en Omstreken worden hierbij uitgenodigd 
tot het bijwonen van de Afdelingsjaarvergadering, waarvan de agenda luidt: 

1. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Verslag van de secretaris 
4. Financieel verslag over 2005 
5. Verslag kascommissie 
6. Begroting 2006 
7. Bestuursverkiezing: aan de beurt om af te treden zijn Mevr. C. Richel -

Hatersel Koning en de heer R.K. Vennik. 
Mevr. Richel - Hatersel Koning heeft te kennen gegeven zich niet meer 
herkiesbaar te willen stellen, maar zal de komende tijd wel buiten -het 
bestuur de verzending van ons blad '1340' blijven verzorgen. 
De heer R.K. Vennik is herkiesbaar en het bestuur stelt voor hem opnieuw 
te benoemen. 
Voorts stelt het bestuur voor de heer A.Bonis uit Rotterdam in het bestuur 
te benoemen. 
Tegenkandidaten kunnen zich conform de NOV-Statuten Art 25 en 27, tot 
een week voor de Afdelingsjaarvergadering melden bij de secretaris. 

8. Voorstel tot benoeming van de heren E.K. van Baaien en A. Bonis tot 
afgevaardigde, resp. plaatsvervangend afgevaardigde naar de algemene 
Ledenvergadering van de NGV. 

9. Voorstel tot benoeming van de kascommissie en een plaatsvervangend lid 
voor het jaar 2006. 

10. Ontwikkelingen binnen de vereniging · 
11. Rondvraag en sluiting .. 

U wordt hierbij van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. De bijeenkomst 
wordt gehouden in het Gemeentearchief Rotterdam aan de Hofdijk 651 te 
Rotterdam (bij station Hofplein). 
Na afloop van de ledenvergadering volgt dan de voordracht van de heer T. 
de Haan: 
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'Mijn Historisch Rotterdam, geschiedenis op perceelniveau' 
Tim de Haan behaalde in 2005 zijn Bachelor of Arts aan de Erasmus 
Universiteit over 'Zoo gaan we dan maar ieder zijn weg - J.J.P. Oud en zijn 
ontwikkeling tot erkend kunstenaar'. Hij is als medewerker van het 
Gemeentearchief Rotterdam werkzaam op de afdeling Projecten waar hij zich 
bezig houdt met de Digitale Stamboom en Notariële Akten. Ook werkt hij 
mee aan de ontwikkeling van een historisch geografisch informatiesysteem: 
Mijn Historisch Rotterdam. Dit is een site waarbij de hedendaagse káart van 
Rotterdam toegang biedt tot verschillende gekoppelde informatielagen. 
Een van die informatielagen is de kadastrale kaart 1832. Deze kaart is weer 
gekoppeld met de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT), een rudi
mentaire onroerend zaakbelasting uit hetzelfde jaar. 
Onderzoekers kunnen door middel van namen en beroepen achterhalen waar 
in het Rotterdamse Centrum huiseigenaren hun bezit hadden. Bovendien 
wordt zichtbaar gemaakt hoe de stad veranderd is in de afgelopen 170 jaar. 

Financieel Verslag / Verlies en Winstrekening 
over het jaar 2005 van de Afdeling Rotterdam e.o. van de NGV 

Sprekers 
Drukkosten blad 1340 
Portikosten blad 1340 
Bestuurskosten telefoon 
Bestuurskosten reiskosten 
Bestuurskosten porti 
Vergaderkosten 
Administatie-kosten 
Giro kosten 
Computer / website 
Diverse kosten 
Landelijke bijdrage 
Diverse ontvangsten 

Saldo (negatief) 

Totaal 
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2500,00 
1,50 

111,59 

2613,09 

96,50 
1373,50 
762,15 

72,64 
68,40 

3,90 
75,00 
40,00 
12,60 
93,40 
15,00 

2613,09 

E.K.van Baaien, penningmeester 
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GENEALOGIE EN PLAGIAAT door R.K.Vennik 
Genealogie is een hulpwetenschap van de geschiedenis die voornamelijk 
word bedreven door liefbebbers zonder enig wetenschappelijk motief. 
Deze genealogen houden zich vrijwel uitsluitend bezig met het onderzoek 
naar het eigen voorgeslacht of dat van hun vrienden en aangehuwde familie. 
De techniek van de genealogiebeoefening behoort tot die van de 
hulpwetenschappen van de historiografie en kan daarom een waardevolle 
bijdrage leveren aan de (lok.ale) geschiedschrijving. 
Het is een gegeven dat toename van regelgeving vaak excessen tot gevolg 
kunnen hebben. Dit kan verstikkend werken op het toch zo prettige terrein 
van de genealogiebeoefening. 
Het is een gegeven dat we onder stamboomonderzoekers een onevenredig 
groot percentage oud-ambtenaren en juristen tegenkomen. Groter dan bij 
veel andere maatschappelijke clusters. Dit alles bepaald het klimaat waarin 
dit type onderzoekers hun hobby trachten te verrichten. 
'Zuurbekjes' en formalisten die enerzijds de genealogie willen upgraden tot 
een wetenschap en bovendien de door hun opgestelde genealogie claimen als 
hun intellectueel eigendom doen de hobby geen goed. 
Er is enig begrip op te brengen voor de teleurstelling van veel genealogen 
die hun genealogie of kwartierstaat voor een groot gedeelte om internet of in 
een publicatie terugvinden nadat ze hier soms duizenden uren arbeid hebben 
ingestoken. 
Toen ik in de jaren '70 schoorvoetend mijn eerste stappen op het pad van de 
genealogiebeoefening zette, heerste er nog een totaal ander klimaat. .Ik legde 
contacten met ervaren genealogen en publicisten op plaatsen waar deze in 
verenigingsverband bijeen kwamen. 
Vaak namen ze hun werk mee, waar een ieder er kennis van kon nemen en 
deze mochten overnemen. Zo leerde in snel veel bij en kreeg ik een mooie 
basis voor verder onderzoek. 
In dit verband is goed literatuuronderzoek onontbeerlijk net zoals dit het 
geval is bij ander (semi) wetenschappelijk onderzoek. Wie wil immers het 
wiel opnieuw uitvinden? 
Hierbij dienen we wel de k.antekening te maken dat deze gegevens 
gecontroleerd dienen te worden en waar nodig de noten dienen te worde 
geverifieerd. 
'Veel genealogen maken zich schuldig aan plagiaat". Deze bewerking wordt 
regelmatig de wereld in geslingerd. Maar is de term plagiaat bij 
genealogische gegevens wel gerechtvaardigd? 
De definitie van plagiaat is volgens het woordenboek: 'Het overnemen van 
stukken, gedachten, redeneringen van anderen en vervolgens deze laten 
doorgaan voor eigen werk'. Sec gesproken is deze definitie juist. 
Wat is nu eigenlijk plagiaat in de praktijk waar het om gepubliceerde 
genealogische artikelen gaat? 
Zeer nuttig was het in 2001 gepubliceerde artikel van de heer drs. C. de 
Graaf die e.e.a. op een rij zetten. 
"Als we letterlijk uit een boek wordt overgeschreven zonder bron
vermelding, dan is er duidelijk sprake van plagiaat. 
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Dit kan bewezen worden door identieke zinswendingen, identiek gebruik 
van tijden, stijlfiguren etc." (einde citaat). 
In archieven liggen vele kilometers interessante informatie opgeslagen die 
door alle genealogen en historici kosteloos kunnen worden gebruikt. Zo 
kunnen soms tientallen onderzoekers met dezelfde familie bezig zijn, of zijn 
geweest en steeds dezelfde conclusies trekken. 
Nu internet en computergebruik hun intrede hebben gedaan zal de uitvoer 
van de gegevens vaak nagenoeg hetzelfde zijn wanneer een.. aantal 
genealogen hetzelfde computerprogramma gebruiken. 
Inzake plagiaat zijn de volgende conclusies mogelijk wanneer iemand z1Jn 
gegevens op welke wijze dan ook gaat publiceren. 
1. Gegevens afkomstig uit primaire bronnen: 

Deze zijn voor iedereen vrij toegankelijk en vaak ook al op internet te 
raadplegen. 
Van plagiaat kan geen sprake zijn, omdat deze gegevens en deze verbanden 
tussen personen hetzelfde zullen zijn als hij of zij grondig het werk heeft 
gedaan. 
Dit heeft zeker betrekking op gegevens uit de Burgerlijke Stand en in 
mindere mate op de gegevens uit de kerkelijke bronnen zoals Doop-, 
Trouw- en Begraafboeken. 

2. Hetzelfde is van toepassing op gegevens verkregen uit vaak complexere 
secundaire bronnen zoals Rechterlijke - en Notariële ·archieven. 

3. De gepubliceerde gegevens stemmen overeen met eerder gepubliceerde 
gegevens in artikel, boek of internetsite inclusief getrokken complexe 
conclusies of hypothesen.op grond van tertiaire bronnen. 
Wanneer men (naar de regels van goed fatsoen) bronvermelding doet en dit 
in de vorm van een noot aangeeft is er geen sprake van plagiaat. 

4. Wanneer is geen sprake is van noten of bronvermelding in de tekst is er 
mogelijk sprake van plagiaat. 

Wanneer het plagiaat is vastgesteld dient m.i. de gedeputeerde zich af te 
vragen of dit alles zo verschrikkelijk is en zich in hoge mate benadeeld voelt. 
In ieder geval zal er in 99% van de gevallen bovendien geen sprake zijn van 
enig financieel gewin. Eveneens is er geen sprake van enige vorm van 
alleenrecht of intellectueel eigendom van gepubliceerde genealogische 
gegevens. Wat was het oorspronkelijke doel van de publicatie, zo dient de 
gedupeerde zich af te vragen. Contact met anderen die met dezelfde familie 
bezig zijn of wellicht het in kaart brengen van de familie voor verwanten met 
dezelfde naam. 
Openheid, elkaar helpen en de openbaarheid van archieven hebben de 
genealogie de laatste eeuw tot grote bloei gebracht en de genealogische 
verenigingen de groei gegeven die hen toekwam. 

Literatuur: 
Drs. C. de Graaf - Plagiaat in de genealogie, Gens Nostra 2001 (Maandblad 
van de Nederlandse Genealogische Vereniging, Weesp.) 
R.K.Vennik - Gids voor Stamboomonderzoek, Uitg. Ad Donker, Rotterdam 
2005. 
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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 2006€ 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 
secretaris; • roelÓf.vennik@tiscali.nl 

L. Gijswijt (Leo), Lieve Verschuierstraat 31-c, 3021 ZB Rotterdam, e-mail 1.gijswijt@chello.nl 

2e seqetaris: 
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 -

~ 
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 -

De taken zijn als volgt verdeeld: 

redactie 1340; 
- vacature-, e-mail info@ngvro.tterdam.nl 

verzending t.340: 
C. Richel-Hatersel Koning (Corrie), Coppelstockstraat 2, 3132 XN Vlaardingen 

afdeHngsbibliotbeek (ma tiro vrijdag 9:oo 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 {DIP): 
-vacature-

NGVContactdienstAfd 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 
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