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UITNODIGING 
Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de 
Afdelingsledenvergadering NGV afdeling Rotterdam e.o. 
welke gehouden zal worden op donderdag 10 mei 2007, aanvang 20.00 uur 
in "De Rustburcht" (Café Restaurant Zalencentrum) aan de Strevelsweg 700 
(Verzamelgebouw) Rotterdam. Het zalencentrum is gelegen naast het Win
kelcentrum Zuidplein. 
Er is voldoende (gratis) parkeerruimte aanwezig en het is ook gemakkelijk 
per metro te bereiken. 

De AGENDA luidt als volgt: 

1. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen/ Ingekomen stukken 
3. Ontwikkelingen binnen de vereniging 
4. Verslag van de secretaris 2006 
5. Financieel verslag van de penningmeester over 2006 
6. Begroting 2007 
7. Verslag kascqmmissie 
8. Verkiezing kascommissie 
9. Bestuursverkiezing: 

Aftredend zijn de heren A. Hamelink en J.C.Okkema - beiden stellen 
zich herkiesbaar. 
Als nieuw bestuurslid stellen wij voor de heer C.Nienoord (hij zal de 
functie van secretaris overnemen van de heer L. Gijswijt, die als al
gemeen bestuurslid aan zal blijven). 
Tegenkandidaten kunnen zich tot n1aximaal twee weken voor de 
vergadering kandidaat stellen bij ~én va~ de huidige bestuursleden. 

10. Verkiezing afdelingsafgevaardigden naar de Algemene Vergadering 
van deNGV: 

- Het bestuur stelt u voor om de heren A.Bonis en A.Hamelink te be
noemen, resp.als afgevaardigde en als plaatsverv. afgevaardigde. 

11. Wat verder ter tafel komt. 
12. Sluiting. 

Na afloop van het officiële gedeelte van de bijeenkomst zal afdelingsvoorzitter 
Roelof Vennik u tijdens een informeel praatje op de hoogte brengen van de huidige 
gang van zaken binnen de landelijke NGV, en u daarnaast vooral informeren over de 
twee genealogische projecten waannee mensen uit onze afdeling op dit moment 
doende zijn: 
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-Ons landelijk project 'Migratie van Vlamingen en Walen naar de Noorderlijke 
Nederlanden voor 1700' (zie hierover ook Gens Nostra, feb. 2007), waarin ook 
wordt samengewerkt met o.a. het Nederlands Instituut voor Geschiedenis. Het eerste 
deel Rotterdam zal vermoedelijk binnen een jaar in boekvonn kunnen verschijnen. 
-Project NGV Rotterdam 'Schilders aan de Maas', een verzameling genealogische 
en kunsthistorische gegevens van ca. 780 kunstschilders die vóór 1900 in Rotterdam 
zijn geboren of er hebben gewerkt. Publicatie vermoedelijk eind 2008 of 2009. 
Trekkers: Johan Okkema (eindredacteur) en Roelof Vennik (coördinator). ~ 
Behalve een 'inkijkje' in beide activiteiten kunt u ook daarover ook vragen stellen 
en infonneren hoe u mogelijk nog mee kunt doen aan deze projecten. 
Daarna is er nog een z.g. 'contactavond' om met elkaar nog wat na te praten. 

JAARVERSLAG AFDELING ROTTERDAM e.o. OVER 2006. 

Algemeen 
In begin 2006 maakte onze vereniging een lastige tijd door. Landelijk werd 
zij geconfronteerd met een conflict met de Afdeling Computergenealogie. 
Het Hoofdbestuur zag zich genoodzaakt orde op zaken te stellen en het 
bestuur van die afdeling te vervangen. Hoewel deze affaire tot veel onnodig 
energieverlies heeft geleid die beter op andere wijze had kunnen worden in
gezet, bleef de schade voor de vereniging beperkt tot het verlies van slechts 
enkele leden. 
Enige zorg baarde ons echter het overigens nog beperkte ledenverlies. 
Ondanks een forse aanwas van het aantal nieuwe leden was het aantal op
zeggingen door overlijden of andere redenen helaas bijna 500 leden hoger. 
Hoewel vrijwel alle verenigingen zowel binnen als buiten de 'wereld van de 
genealogie' met ledenverlies te kampen hebben, zal men trachten dit verlies 
verder te beperken of een halt toe te roepen. 
Het probleem heeft de volle aandacht van hoofdbestuur en verantwoordelijke 
diensten om hier iets tegen te ondernemen. Hiertoe is er toenadering gezocht 
tot interne en externe deskundigen. Het is duidelijk dat er ook een taak bij de 
afdelingen ligt om het tij te keren. 
In 2006 vierde de NGV haar 60-jarig bestaan in de Jaarbeurs in Utrecht en 
bracht ter gelegenheid hiervan de DVD '60 jaar Gens Nostra' uit, alsmede 
het boek 'De Hertogen van Brabant'. 
We spreken de wens uit dat onze vereniging in de komende jaren mag 
groeien en bloeien. 
De NGV zal zich echter in meerdere mate naar buiten moeten richten. De 
dienst Informatie en Promotie is druk bezig plannen hiertoe uit te werken. 
Ook kijkt de NGV naar soortgelijke verenigingen en organisaties: niet als 
concurrenten maar als mogelijke partners waarmee (met behoud van eigen 
onafhankelijkheid) gezamenlijk activiteiten kunnen worden ontplooit. 
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De banden het o.a. de Belgische VVF en de Erfgoedkoepel Nederland (o.a. 
Het archiefwezen) wijzen erop dat de NGV als geheel zich meer naar buiten 
gaat richten. 

De afdeling Rotterdam e.o. 
Met enige verbazing hebben we moeten constateren dat de afdeling Rotter
dam de landelijke teruggang in het ledental niet volgt. Onze afdeling boekte 
een zeer geringe winst van 1 lid zodat we van een stabilisering kunnen 
spreken van het aantal leden. 

Bestuur 
In 2006 hadden de volgende personen zitting in het afdelingsbestuur: Mevr.'-" 
C.Richel Hatersel-Koning en de heren E. van Baaien, A. Bonis, A.Hamelink, 
L. Gijswijt, J.C. Okkema en R.K.Vennik. In februari 2006 gaf Mevr. Richel 
te kennen zich niet opnieuw kandidaat te willen stellen voor een nieuwe 
bestuurstermijn. Zij heeft deel uitgemaakt van ons bestuur vanaf 1989. Wel 
kondigde zij aan dat ze de verzending van het blad wilde blijven verzorgen: 
een toezegging waarmee wij erg blij zijn. Ook de heer E. van Baaien verliet 
het bestuur en werd als penningmeester opgevolgd door de heer A. Bonis. In 
de loop van het jaar kregen we versterking van de heer C. Nienoord die de 
vergaderingen bijzat en zich op de k01nende jaarvergadering kandidaat zal 
stellen. Wij zijn eveneens verheugd n1et het feit dat onze drukker, de heer A. 
Ouwendijk, als redacteur wil fungeren, maar hij wenst (zeker voorlopig) niet 
tot het bestuur toe te treden. 
Hoewel mag worden gesteld dat ons bestuur op sterkte is werden we helaas 
geconfronteerd met de langdurige ziekte van de heer Okkema, die gelukkig 
weer is hersteld, en de drukke werkzaamheden van de heren Hamelink en 
Gijswijt die gedurende een lange periode niet in staat waren de bestuursver
gaderingen bij te wonen. Gelukkig is ook hierin nu verandering gekomen· 
zodat we het komende jaar met veel hoop tegemoet kunnen zien. 

Samenwerking met de Zuid-Hollandse Vereniging voor Genealogie 
'Ons Voorgeslacht'. 
De eerste aanzetten om in de regio tot een samenwerking tussen de twee 
grootste genealogische verenigingen in de regio te komen werden al in 2005 
ondernomen. Het bundelen van krachten met een duidelijk behoud van eigen 
identiteit stond hierbij voorop. Het plan om gezamenlijk lezingen te 
organiseren bleek helaas nog weinig succesvol. De lezingen werden (met 
uitzondering van de lezing Genealogie voor beginners) matig tot slecht 
bezocht. We hebben daarom besloten dit anders te organiseren. Alleen 
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onde1werpen die een groot publiek aanspreken, zoals over Internet, Genea
logie voor Beginners en Computers zullen regelmatig terugkeren. 
\Ve danken het Gemeentearchief voor haar gastvrijheid die op woensdag
avonden zaalruimte beschikbaar stelde. In de toekomst zullen we echter ook 
andere locaties gebruiken: vooral het feit dat we de ruimte (i.v.m. de bevei
liging) voor half tien moeten verlaten nodigde niet tot gezellig napraten ... 
In de samenwerking met 'Ons Voorgeslacht' is ook voorzien in het feït dat 
de leden van de afdeling Rotterdam e.o. van de NGV gratis gebruik mogen 
maken van hun bibliotheek aan de Walenburgerweg te Rotterdam. Boeken 
lenen is echter aan onze leden niet toegestaan. 
Ook vierde onze zustervereniging in 2006 haar 60 jarig bestaan. Het bestuur 
was hierbij aanwezig en eveneens was de afdeling met een stand aanwezig. 

Afdelingsblad "1340" 
Ons afdelingsblad kwam in 2006 vier maal uit. Nog steeds is onze 
bescheiden periodiek een (zowel binnen als buiten de vereniging) graag 
gelezen blad. 
De hoeveelheid kopij was voldoende maar nieuwe kopij is zeker zeer wel
kom: wij zien met belangstelling uw onderzoeksresultaten tegemoet, mede 
omdat 1340 helaas nog maar al te vaak door bestuursleden wordt volgeschre
ven. Het is immers een blad ván en vóór leden. 
Ook zal in het komende jaar de mogelijkheid worden geboden om' 1340' 
digitaal te ontvangen. 

Bibliotheek 
Gezien de uiterst geringe belangstelling voor de afdelingsbibliotheek, welke 
was gevestigd aan de Hollands Tuin te Rotterdam-IJsselmonde, heeft het 
afdelingsbestuur in 2006 besloten hierin niet langer energie te steken. Begin 
2007 zal de bibliotheek naar het landelijk centrum in Weesp worden over
gebracht. 

Website 
De website kon het afgelopen jaar niet of nauwelijks worden bijgehouden. In 
het nieuwe jaar beloven we beterschap nu de heer Hamelink wat meer tijd 
heeft gekregen. Op landelijk niveau zal een aanzet komen om tot een unifor
me uitstraling te komen van alle afdelingswebsites. 

Projecten en activiteiten 
Onze projecten en activiteiten zijn vooral afhankelijk van de inzet van vrij
willigers. Helaas n1oeten we constateren dat deze vrijwilligers vaak onze 
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eigen bestuursleden zijn. Graag zouden we zien dat rneer afdelingsleden dan 
nu, enkele uurtjes zouden vrijmaken voor de vereniging. Bedenk daarbij dat 
vrijwilligerswerk, zeker binnen de NGV een bijzonder leuke bezigheid kan 
zijn! 
In de loop van het jaar hebben zich 3 vrijwilligers gemeld voor hand- en 
spandiensten zoals PR activiteiten. Voor het project 'Schilders aan de Maas' 
dat al in de jaren '90 van de vorige eeuw is gestart zijn nog veel onderzoe
kers en redactieleden nodig om e.e.a. tot een succes te maken. Nu bestaat dit 
werkgroepje slechts uit de heren Okkema en Vennik, met enige ondersteu
ning van een kunsthistorica. Toch streven we er naar de resultaten van het 
onderzoek als NGV publicatie uit te laten kon1en in 2008 of 2009. 
Het project bestaat uit Stamreeksen, deelgenealogieën en biografieën van 
vóór 1900 in Rotterdam woonachtige of geboren kunstschilders. Voor een 
namenlijst: zie onze website. 
Het project 'Migratie van Vlamingen en Walen naar de Noordelijke Neder
landen voor 1700' is weliswaar een landelijk project maar de eerste resul
taten die binnen een jaar in druk zullen verschijnen hebben vrijwel uitslui
tend betrekking op Rotterdam. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die 
Vlamingen en Walen uit de Rotterdamse bronnen verzamelen om in te 
brengen in de DataBase die op de nieuwe site staat. Medewerkers krijgen 
dan een persoonlijke toegangscode om te kunnen raadplegen en toe te kun
nen voegen. Het zal gaan on1 trouwboeken , zowel Stadstrouw als Gere
fonneerd, maar ook de Waalse kerk, lidmaten, poorters 1699-1700, crimi
nele sententies en notariële archieven. 

Bestuursmededelingen: 

"1340" NU OOK DIGITAAL. , 
Al bij onze vorige enquête heeft een aantal leden aangegeven ons afde
lingsblad bij voorkeur digitaal te willen ontvangen. Nu wij geruime tijd 
verder zijn en het afgelopen jaar iedereen onze "1340"op de gebruikelijke 
wijze op de deurmat vond, willen we gaan proberen onze belofte waar te 
maken. Iedereen van wie bij ons een e-mailadres bekend is, hoeft geen actie 
te ondernemen wanneer hij/zij voortaan digitaal wil ontvangen. Wie ons nog 
niet het mail-adres opgaf maar voortaan wel de tekst van' 1340' digitaal wil 
ontvangen (of: wiens mail-adres het afgelopenjaar wijzigde) verzoeken we 
alsnog hete-mail-adres door te willen geven aan mevrouw. Richel of de heer 
Hame1ink (zie colofon). Het blijft echter ook mogelijk om "1340"op de u 
vertrouwde manier in druk te ontvangen. 
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FINANCIEEL VERSLAG 2006 / BEGROTING 2007 
De winst en verliesrekening van de NGV, afdeling Rotterdam over 2006 is 
afgesloten met een positief resultaat ad€ 1.006. De begroting voor het 
boekjaar 2007 laat een tekort zien ad€ 75. Dit tekort kan voldaan worden uit 
het overschot van 2006. 

2006 begrotin1! 2007 
Opbrenesten in€ in€ 
Bijdrage NGV 5.000 5.000 

Abonnement 1340 9 10 

Verkoop boeken 60 0 

----·---- - -
5.069 5.010 

' 
Lasten 
Lezingen 242 375 

Zaalhuur 0 500 

Representatie 25 30 

Reiskosten 158 200 

Relatiegeschenken 537 550 

Kantoorkosten 20 25 

Com1nunicatiekosten 184 200 

Administratie 40 120 

Verzekeringen 20 20 

Bestuursvergaderingen 98 175 

Nieuwsbrief 2.619 2.750 

Overige bestuurskosten 111 125 

Rentelasten 0 0 

Bankkosten 9 15 

--------- ------
4.063 5.085 

Overschot 1.006 -75 

Ad Bonis, penningmeester NGV, afdeling Rotterdam 

LEZINGENPROGRAMMA tweede halfjaar 2007. 
Met ingang van de Algemene Ledenvergadering op 10 mei a.s. zullen onze 
afdelingsactiviteiten voortaan worden gehouden in 'De Rustburcht', het 
Café Restaurant Zalencentrum in het Verzamelgebouw Zuid aan de Stre
velsweg 700 Rotterdam. Als aanvangstijdstip houden we tot nader order 
19 .30 uur aan. 
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Het Verzamelgebouw Zuid is gunstig gelegen naast het Winkelcentrum 
Zuidplein. Het is goed bereikbaar met openbaar vervoer en op loopafstand 
van het Metrostation Zuidplein. Bovendien is er voldoende (gratis) parkeer
ruimte voor het Verzamelgebouw Zuid aanwezig! 
De volgende sprekers en onderwerpen komen aan de orde: 
dinsdag 18 september 2007: de heer H. Marien, met een lezing over de 

mogelijkheden van het Internet. -
dinsdag 16 oktober 2007: de heer F. van Aesch: Genealogie voor beginners. 
donderdag 15 noven1ber 2007: de heer H.K. Nagtegaal n1et het onderwerp 

Heraldiek 
Deze lezingen zijn een gezamenlijk initiatief van de Zuid Hollandse Vere
niging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht" en onze Nederlandse Genea
logische Vereniging afd. Rotterdan1 e.o. 

Het bestuur. 

60-JARIG JUBILEUM AFDELING AMSTERDAM e.o. 
De afdeling Amsterdam en omstreken bestaat in februari 2008 maar liefst 60 
jaar en wil dit vieren met o.a. een genealogische markt. 
In het kader van deze markt wordt een project gestart met als motto "Fami
lienaam = Beroepsnaam". De gedachte is om van families, die een beroep 
als achternaam voeren, hun genealogieën, parentelen, kwartierstaten, stam
reeksen, afstammingsreeksen, enz. te verzamelen en deze op een ludieke wij
ze te presenteren en tevens op CD uit te brengen. U bent misschien drager 
van een dergelijke achternaam of u heeft wellicht tussen uw gegevens een 
fragment met zo'n achternaam. De afdeling Amsterdam e.o. vraagt u om uw 
bijdrage: Deze mag zo groot of zo klein zijn als u zelf wilt, maar wel gaarne 
minimaal drie generaties en bij voorkeur als MS-Word bestand. Maar alles 
in welke vorm dan ook is welkom. Het motto van deze cd-rom moet in de in
zending wel duidelijk naar voren komen. Met de inzenders zal in overleg 
worden getreden indien daar aanleiding toe is. 
Aan alle inzenders zal de CD met 50% korting beschikbaar gesteld worden. 
Bij voldoende belangstelling zal overwogen worden om ook het geheel bij 
voorintekening als boek uit te brengen. Uw inzendingen, gaarne voor juli 
2007 sturen naar mevr. M. Vulsma-Kappers, Sarphatipark 94n, 1073 EB 
Amsterdam of e-mail: secretaris@amsterdameo.ngv.nl 

CD-ROM "Amsterdamse Publicaties" 
Ter gelegenheid van het (landelijk) 60-jarig jubileum van de NGV heeft ook 
de afd. Amsterdan1 e.o. een CD-ROM uitgebracht. Deze werd voor het eerst 
op 13 n1ei 2006 in Utrecht te koop aangeboden. 
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Op de CD-ROM treft u aan: de 5 door de afdeling in de loop der jaren 
uitgegeven kwartierstatenboeken, het boek Uw Amsterdam (1988), alle 
nun1mers van het afdelingsblad Amstelland 1990 t/m 2005 en de bijdragen 
van NGV-leden van het uit 1998 daterende project Familienaam= Plaats
naam. Al n1et al resulteerde dit in zo'n 13.000 achternamen, en aan dit 
laatste project hebben veel leden uit het hele land hun bijdrage geleverd. 
Het gros van de documenten is met behulp van meegeleverde versies van 
Acrobat Reader doorzoekbaar. 
Tevens is opgenomen een kopie van de afdelingswebsite met daarin o.a. het 
repertorium op de ruim 63.000 (!) achternamen die voorkomen in de afde
lingsbibliotheek. In totaal bijna 3400 bladzijden zeer nuttige informatie. 
De CD-ROM kan -zolang voorradig- nog besteld worden door storting van€ 
12,50 op postgiro 6809451 t.n.v. NGV - afd. Amsterdam e.o. te Hoofddorp. 

' Vergeet niet uw adres te vermelden! Ook afte halen tijdens de afdelings-
bijeenkon1sten in een zaal van de Pelgrimskerk, Backershagen 12, Amster
dam-Buitenveldert. De prijs is dan€ 10,00. 
Zorg dat u niet achter het net vist, want de oplage is beperkt. 

IK BEN OP ZOEK NAAR ... 
Wellicht is er iemand die mij wil helpen naar de zoektocht van de volgende 
persoon: 

Petronella Dekker, geb Kralingen 13-12-1889 
dochter van: 
Willem Dekker, geb Pijnacker 10-8-1867, overl ?, getr Ouderkerk a/d Yssel 
ll-l-1889(huw akte) 1net Elsje van Treuren, geb Pijnacker 5-6-1864, overl? 
Beroep schipper of schippersknecht. 
Vragen over Petronella Dekker zijn o.a.: 
-met wie is Petronella getrouwd? 
-huwelijksdatum en -plaats, overlijdensdatum en -plaats, zijn er kinderen? 

~ Uw hulp zal bijzonder op prijs worden gesteld door 
C. van Treuren, Leeuwerikstraat 8, 1742 BB Schagen 
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GENEALOGISCHE KALENDER - activiteiten-overzicht 

za 07-apr-2007 Tilburg Genealogisch café, afd. 's-Hertogenbosch-Tilburg 

di 1 0-apr-2007 Apeldoorn ( de Maten) Afdelingsleden vergadering en 
kwartierstatenavond (NGV Afd. Apeldoorn e.o.) 

wo 11-apr-2007 Utrecht De krant als genealogische bron (afd. Utrecht) 

do 12-apr-2007 Delfgauw Voorjaarsafdelingsledenvergadering + Lezing 
over streektaal (NGV afd. Delfland) 

di 17-apr-2007 Leiden Ledenvergadering+ korte lezingen (afd. Rijnland) 

di 17-apr-2007 Berkhout Jaarvergadering en 10-minutenpraatjes 
(NGV afd. Koggenland) 

wo 18-apr-2007 Den Haag Excursie naar het CBG in den Haag 
(NGV Afd. Apeldoorn) 

wo 18-apr-2007 Leusden, naast St. Josefkerk Afdelingsledenvergadering en 
tien minutenpraatjes (NGV afd. An1ersfoort e.o. ) 

do 19-apr-2007 Tilburg Afdelingsjaarvergadering 
(NGV afd. 's-Hertogenbosch-Tilburg ) 

vr 20-apr-2007 Utrecht Bijeenkomst voor nieuwe leden (NGV afd. Utrecht) 

' 
za 2 l-apr-2007 Leeuwarden Afdelingsledenvergadering, gevolgd door een 

lezing "Hugenoten" (NGV afd. Friesland) 

za 28-apr-2007 UTRECHT NGV Algemene Vergadering (hoofdbestuur) 

za 12-mei-2007 AMERSFOORT Voorjaarsbijeenkomst WGOD 
(Werkgr. Genealogisch Onderz. Duitsland) 

di 15-mei-2007 Leusden, naast St. Josefkerk Namen en woonplaatsen in de 
archieven door de eeuwen heen (NGV afd. Amersfoort e.o.) 

za 26-mei-2007 HELMOND Genealogische Dag (afd. Kempen en Peelland) 

240 1340 NGV - afdeling Rotterdam e.o. Jaargang 21 - 2007 



za 23-juni-2007 HAMBURG-EIMSBüITEL (D) 7. Norddeutsche Compu
tergenealogiebörse (GG Hamburg) 

zo 02-sep-2007 XANTEN (D) Heraldisch Colloquium () 

za 08-sep-2007 NEDERLAND Open Monumentendag 2007 (Stichting Open 
Monumentendag ) 

do 13-sep-2007 Delfgauw 'Beter één Y dan geen Y" (afdeling Delfland) 
za 15-sep-2007 GROENLO 12e Oost-Gelderse Contactdag (OGCD) 

(OSGB, NGV afd. Achterhoek e.a. ) 

do 1 l-okt-2007 Delfgauw Helpdeskavond (NGV afdeling Delfland) 
" 

za 13-okt-2007 ZAANDAM Jubileumdag afd. Zaanstreek-Waterland 
(NGV afd Zaanstreek Waterland) 

za 13-okt-2007 NEDERLAND Landelijke Archievendag {LAD) (DIVA) 

za 20-okt-2007 HILVERSUM Najaarsvergadering NGV FO + lezing 
'Onderzoek in Duitsland' (NGV afdeling Familieorganisaties) 

za 03-nov-2007 BAARN Najaarsbijeenkomst WGOD (Werkgroep Gene
alogisch Onderz. Duitsland ) 

do l 5-nov-2007 Delfgauw Afdelingsledenvergadering & lezing "Hoe maak 
ik een familieboek?" (NGV afdeling Delfland - ) 

za 24-nov-2007 UTRECHTNGV Algemene Vergadering (hoofdbestuur) 

do 13-dec-2007 Delfgauw "Genealogisch Onderzoek in de archieven van de 
Nederlandse Spoorwegen" (NGV afdeling Delfland) 

za 19-apr-2008 WIJCHEN 14e Genealogische Dag (v.d. werkgr. Maas en 
Waalse geslachten) (Werkgroep Maas en Waalse Geslachten). 
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Een Raadsbesluit over een uitgave van één cent .... 
of: l,oe een gezeten landbouwer, ook Secretaris van de genieente 
Zuidbroek (tegenwoordig Bergambacht), in 1852 op de centjes lette .... 

door K. Steenwijk, Geleen 

Bij het verzamelen van gegevens kom je soms onverwacht aardige 
bijzonderheden op het spoor (en ook wel eens minder aardige, vanz.elf). 
In deze bijdrage laten wij twee verrassende vondsten zien die toevallig op 
ons pad kwamen. • 
Maar laten we eerst onze beginsituatie geven. 
Mijn naam is Klaas Steenwijk (1925), mijn echtgenote heet Corstiana Mohr 
(1928) en ons gezin telt vier kinderen: Caroline (1955), Nicolette (1958), 
Eric (1961) en Pauline (1963). 
Van de vier kwartieren van de kwartierstaat van ons gezin waren de eerste 
twee mijn ouderpaar, Lucas Wicher Steenwijk en Fokje Jacoba Mietus, die 
woonden in Treebeek. 
En de kwartieren drie en vier bevatten uiteraard de schoonouders, dat waren 
Gerrit Mohr en Adriana Verhoog, en die woonden in Heerlen. 
Voor elk van deze personen uit onze kwartierlijnen ben ik inmiddels, ook 
mede dank zij het werk van vorige "zoekers", tot de volgende voorouders 
gekomen. 

(De getallen tussen haakjes vermelden het aantal in mijn documentatie aanwezige 
"naamdragers" van die naam.) 

De oudst bekende Steenwijk (32) heette in 1685 Luitje van Steenwijk en 
kwam uit Koekange (Dr.). 
De oudst-bekende Mietus (127), toen nog Mitis geheten, was chirurgijn in 
Blokzij I en kwam rond 1620 uit Cheytensis, een plaats boven het 
Balatonmeer in Hongarije .. 
Gerrit Mohr (69) had als oudst-bekende 'Joannis Mohr die in 1700 woonde 

. in Fischbach (Schwarzwald (?)) 
terwijl Adriana Verhoog (199) haar stamlijn begon bij Arien Jansz ~ 
Verhoog(h), geboren ca 1645 in Bergambacht. 
In deze laatste stamlijn, dus die van het kwartier Verhoog, speelt het 
onderwerp van dit stukje. 

Een Raadsbesluit van de Gemeente Zuidbroek uit 1852 
Bij de verzamelde gegevens van de Verhoog-lijn, stanm1end uit de 
toenmalige gemeente Zuidbroek (nu vallend onder Bergambacht), vond ik 
ook een kopie van een nog met de hand geschreven Raadsbesluit van het jaar 
1852. Hoewel het handschrift redelijk was had ik het gemakshalve steeds 
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terzijde gelegd om er "later" eens goed naar te kijken. 
Veel bijzonders was er zo op het oog niet op te zien. Maar op een gegeven 
ogenblik was ik daar toch aan toe, niet wetend dat mij twee aardige 
verrassingen stonden te wachten. 
Het plan om de desbetreffende bladzijde hieronder af te drukken kon niet 
doorgaan daar de bladgrootte van dit blad een verkleining tot 60% van de 
breedte vereiste. En daarbij werd een goede leesbaarheid te zeer aangetast. 
Om die reden heb ik een transcriptie ervan gemaakt die u op de volgende 
bladzijde aantreft, zodat u toch een goede indruk van de inhoud kunt opdoen. 
Van twee bijzonderheden kon ik toch een redelijke kopie maken, en die ziet 
u hieronder weergegeven - zij spelen beide een rol in dit verhaal. 
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Nu volgt de Transcriptie van het Raadsbesluit van 13 april 1852 
van de Gemeenteraad van Zuidbroek 

No. 5 
De Gemeenteraad van Zuidbroek, 

In overweging genomen hebbende dat het aandeel dezer gemeente in de 
kosten van het 1 e Bataillon Rustende Schutterij in het 3. district van Zuid 
Holland, 
blijkens dispositie van Heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie dd 28 
Januarij 1851, 3 Afdeeling B, No 312, G.S. No 26, 
bedraagt de Som van . . . . . . . . . . . . . F 0,51 '-

dat echter voor dit onderwerp op Artikel 13 der begrooting 
van 1851 slechts is uitgetrokken . . . . Il 0,50 

En alzoo daarop te Kort is . F 0,01 

dat mitsdien autorisatie zal behooren te worden aangevraagd om dat bedrag 
uit den post voor onvoorziene Uitgaven op gemelde Begrooting voorkomen
de te mogen voldoen -

Heeft besloten: 
b!j Heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie autorisatie aan te vragen om 
uit den post voor onvoorziene uitgaven op de begrooting van 1851 gebragt 
het voormelde bedrag van F 0,01 te mogen voldoen, 
tot het doen van welke aanvrage Burgemeester en Wethouders bij deze 
worden gemagtigd. 

Gedaan te Zuidbroek in openbare Raadsvergadering den 13 April 1852 -
De Burgemeester Loco De Secretaris 
w.g. A.S. Smits w.g. Ts Verhoog 

Het stuk behandelt dus een onderdeel van de Gemeentelijke Begroting. 
Al lezende kwam ik tot de ontdekking dat dit Raadsbesluit betrekking had op 
een begrotingspost voor een Rustende Schutterij. 
En wat was daarbij het probleem ? 
Dat de aanvankelijke begroting overschreden dreigde te worden met precies 
één cent ! Voor besteding was f 0,50 beschikbaar en er was f 0,51 nodig. 
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Die cent moest dus ambtelijk toch ergens vandaan komen (in het stuk is 
sprake van het potje voor Onvoorziene Uitgaven), maar ook dat moest 
klaarblijkelijk eerst aan het College van Gedeputeerden bij de Provinciale 
Staten van Zuid Holland ter goedkeuring worden voorgelegd. Zodat er een 
Raadsbesluit nodig was on1 dit te kunnen aanbieden aan dat hoge college. 
Tegenwoordig kunnen wij in de Overheidssector aanzienlijk hogere 
begrotingsoverschrijdingen tegenkon1en, en de media zijn er dan ha12pig 
genoeg op om daar uitvoerig bij stil te staan. Maar dat een tekort van één 
cent tot een dergelijke procedure zou moeten leiden lijkt ons toch een nog 
altijd uniek gebeuren ! 

Taak van de Schutterij 
Verder wil ik ook nog even stil staan bij de genoemde Schutterij. 
Of een subsidie van 50 cent voor die Schutterij, zoals hier aan de orde, in die 
tijd nog een substantieel bedrag vertegenwoordigde, kan ik niet beoordelen. 
Met een beetje omrekenen en indexering schat ik de koopkracht van 50 cent 
toen in de huidige tijd in de orde van 60 Euro en ook dat bedrag zou nu nog 
veel te klein zijn om zelfs maar 1 uniform aan te kunnen schaffen. 
Verder vroeg ik mij af wat het bestaansrecht van een schutterij in die tijd nog 
betekende. Leverde dat nog altijd een soort beschermende factor op (tegen 
wat dan ?) of was het ook toen eigenlijk al een stuk folklore ? 
Dat het een rustende schutterij was hield in dat deze werd gevormd door 
oud-militairen (veteranen), die door exercities en schietwedstrijden hun 
inzetbaarheid actief hielden, maar door hun plaatselijke aanwezigheid bij 
voorkomende onrusten ook zo nodig als reserve beschikbaar waren 01n 

direct ter plaatse te kunnen optreden. In de huidige tijd zien we dat deze 
beschikbaarheid en training in feite nog altijd in de folklore is opgenomen. 
En is dit Raadsbesluit later ook goedgekeurd door Gedeputeerden van 
Provinciale Staten ? Helaas heb ik dit niet kunnen vaststellen. 

Maar met bovenstaande beschouwingen zijn wij er nog niet klaar mee. 
Want het stuk bevatte nog een tweede verrassende feit ! 
Het Raadsbesluit eindigt met twee handtekeningen, die van de Burgemeester 
(hij heette A.S. Smits vernam ik bij informatie in het Streekarchief Groene 
Hart in Gouda) en van de Loco Secretaris. 
Tot nujn verrassing kwam daar een mij bekend voorkomende naam te 
voorschijn: namelijk Ts Verhoog. 
Want die naam behoorde - bij verder onderzoek - toe aan onze bet

overgrootvader Teunis Verhoog (1781 -1859). En die was inderdaad 
destijds de Gemeentesecretaris van Zuidbroek ! 
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Zoals u verderop zult lezen was hij een welgestelde inwoner van Zuidbroek. 
Maar hij kon dus blijkbaar ook zeer goed op de kleintjes letten ! 

Kanttekeningen en genealogische achtergronden bij de persoon van 
secretaris Teunis Verhoog 
De kopie van bovenstaand Raadsbesluit werd, zoals ik in het begin al stelde, 
aangetroffen bij het verzamelen van gegevens van de familie Verh-Oog, 
afkomstig uit de toen nog zelfstandige Gemeente Zuidbroek. 
Mijn echtgenote, Corstiana Steenwijk-Mohr ( 1928), is via haar moeder 
Adriana Mohr - Verhoog (1890 - 1977), een nakomeling uit deze stamlijn 
Verhoog. 

Genealogische achtergronden van Teunis Verhoog 
De secretaris Teunis Verhoog (1781 - 1859) blijkt de onderstaande 
genealogische herkomst te hebben. Deze herkomst is mede gebaseerd op 
gegevens die ik in dank ontving van de heer Leo van Waalwijk van Doorn 
(zijn volledige naam luidt: Leonardus Alexander Ferydoun Barjesteh van 
Waalwijk van Doorn), historicus en uitgever te Gronsveld, die eveneens een 
nakomeling uit deze lijn is. 
Hier volgt dan de documentatie over Teunis Verhoog, beginnend met zijn 
ouderlijk gezin: 

Klaas Teunisz. VERHOOG, bouwman 
Geboren 1754 te Lekkerkerk, gedoopt op 21-09-1754 te Lekkerkerk, aldaar 
overleden 1-1-1806 (oud 56 jaar). 
Was schepen/ heemraad van Lekkerkerk en diaken. 

gehuwd op 16-04-1780 te Lekkerkerk met Annigje Jansdr DEELEN, bouwvrouw, 
geboren 1756/1757 te Lekkerkerk, aldaar overleden in 1844; 

dochter van Jan Jansz Deelen, bouwman. (alsmede schepen/ heemraad, 
brandmeester, diaken en ouderling) en van Maria Arisse Boon. 

Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren/ gedoopt, te weten: 

1. Teunis Verhoog (geb. 15-7-1781 gedoopt 5-8-1781) 
(de genoemde secretaris) 

en verder: 
2. Jan Verhoog (6-10-1782), 3. Jannigje Verhoog (10.10.1784) , 
4. Maria Verhoog (5.2.1786), 5. Pieter Verhoog (10.02.1788), 
6. Cornelis Verhoog (2.8.1789), 7. Maria Verhoog (19.12.1790), 
en 8. Cornelis Verhoog (geb.27.11.1795, ged. 13-12-1795) 
Alleen Teunis Verhoog(]) zal hier verder worden gevolgd 

De genealogie van Teunis Verhoog: 
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Teunis VERHOOG, bouwman 
Geboren op 15-07-1781 te Lekkerkerk (ZH), overleden op 08-08-1859 te 
Zuidbroek. 
Ondertr./gehuwd op 17-03-1811, gehuwd voor de kerk op 07-04-1811, te 
Berkenwoude met Geertje de JONG, geboren op 07-11-1790 te Berkenwoude 
(ZH), overleden op 08-11-1848 te Zuidbroek, dochter van Dirk Comelisz de 
JONG, bouwman, en Geertje Arissen ROOK.EN 

Was gemeenteraadslid, assessor, secretaris van Zuidbroek, lid cóllege van 
zetters voor de directe belastingen te Zuidbroek en fungeerde als 
ambtenaar burgerlijke stand 
Was eigenaar van twee boerderijen in Zuidbroek 
Bij zijn overlijden in 1859 ging van de nalatenschap groot 
f 46.281,50 er onder meer 
f 16.100,-naarzoonAaris en 
f 16. 900, - naar zoon Pieter. 
Deze nalatenschap bestond uit bouwhuis enz te Zuidbroek, (24 ha) , enige 
percelen wei- en hooiland (meer dan 8 ha), alsmede bouwhuis + land (14 
ha). 

Uit dit huwelijk: 
1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 
7. 

Klaas VERHOOG, geb. 22-11-1811 te Zuidbroek, gehuwd 
21-12-1832 te Bergambacht met Cornelia den HOED, 
geb. 22-12-1806 te Bergambacht, dr. van Willem den Hoed en 
Aaltje Oskam 
Annigje VERHOOG, geb. 06-12-1813 te Berkenwoude. overl. 
27-06-1876 te Stolwijk, gehuwd 14-04-1837 te Zuidbroek met 
Dirk BAK, geb. op 13-08-1813 te Stolwijk, overleden op 
23-04-1858 te Stolwijk, zoon van Dirk Bak en Agatha van Ingen .. 
Dirk VERHOOG, geb.13-08-1814 te Berkenwoude. 
Aaris VERHOOG, geb. 20-01-1817 te Zuidbroek, gehuwd op 
23-11-1849 te Zuidbroek met Cornelia ROOK.EN, geb. 1828, dr. 
van Gijsbert Rooken en Jannigje van Walsum 
Geertje VERHOOG, geb. 04-03-1818 te Zuidbroek, gehuwd 
14-04-1837te Zuidbroek met Arie BREEDVELD, geb. Gouderak 
1814, zoon van Boudewijn Breekveld en Pietertje den Boon 
Maria VERHOOG, geb. 1820, overl.19-10-1835 te Zuidbroek. 
Pieter VERHOOG, geb. 12-04-1824 te Zuidbroek, over!. 
09-01-1888 te Bergambacht, gehuwd 28-02-1851 te Nieuwerkerk 
a/d IJssel met Annigje in 't HOUT, geb. 16-08-1830, overl. 
18-01-1895. 
Uit dit huwelijk werden tien kinderen geboren. 
Een daarvan, Cornelis Verhoog (1860- 1932), werd vader van 
Teunis Verhoog. waarvan een dramatische bijzonderheid wordt 
vermeld in punt 2 van de onderstaande aantekeningen. 
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Een andere zoon, Corstiaan Verhoog (1859- 1925), werd de 
vader van de hierboven genoemde Adriana Mohr - Verhoog en 
dus de grootvader van echtgenote Corstiana Mohr. 

8. Aagje VERHOOG.,_geboren 28-06-1830 te Zuidbroek, overleden 
op 04-08-1907 te Lekkerkerk. 
Gehuwd op 06-04-1848 te Zuidbroek met Aart BERKOUWER, 
geboren op 14-01-1822 te Krimpen ad Lek, overleden op 
06-10-1905 te Lekkerkerk. • 
Tot de nakomelingen van Aagje Verhoog behoort o.m. Leo van 
Waalwijk van Doorn (via diens moeder) wiens naam eveneens 
reeds hiervoor werd genoemd 

Tot slot nog enige aantekeningen bij het bovenstaande: 
• ----1. Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat de familie Verhoog zich destijds 

zeer verdienstelijk maakte voor de gemeenschap Zuidbroek. De familie was 
voor die tüd.redelük bemiddeld, .. maar Teunis wist toch.ook op de.kleintjes te 
letten. wanneer _het. om. het _ _g_en1eentebelang_ging_,_ 
In formele_zip_zal. e.e.a: overigens_ wel correct.zijn geweest. 
2. Recent woonde er nog een nakomeling van Verhoog in een boerderij op 
het adres Zuidbroek 137. nl. Cor Verhoog, gehuwd met Lenie Verhoog
Groenenboom, (En hun buren heetten (toevallig) Van Waalwijk van 
Doom.) 
De moeder van deze Cor Verhoog was Marina Verhoog -
Niemantsverdriet, gehuwd met een Teunis Verhoog, welk gezin woonde 
in een boerderij aan de Gravenweg in Capelle a/d IJssel, Nadat een der 
zonen in 1948 naar Canada was geëmigreerd, maakten de ouders van Cor in 
1950 het plan om met nog drie zonen ook naar Canada te emigreren. Het 
onverwachte overlijden van vader Teunis kort voor hun beoogde vertrek leek 
deze plannen te zullen torpederen. 
Maar de beoogde toekomst van de zonen in Canada gaf moeder Marina de 
moed en kracht om de emigratie toch door te zetten. Zij heeft tot haar 96e __ 
levensjaar in Canada kunnen zien dat deze stap goed is geweest; drie zonen 
hebben een bloeiend bedrijf in Canada en een zoon is aldaar alsnog voor 
predikant gaan studeren, en had als eerste standplaats de First Overyssel 
Reformed Church, in 1840 gesticht door Nederlandse immigranten in de 
plaats Zeeland, nabij Borculo, in Holland-Michigan (USA). 
We ontmoetten deze neef Jan Verhoog in 1974 tijdens een rondreis langs 
familieleden in USA en Canada. Opvallend was dat 2/3 van alle lidmaten 
van zijn kerk nu nog na1nen hadden als Essink, Nyhuis, Oldebekking en 
Immink. 
Cor en Lenie Verhoog hebben in 1950 de leeg gekomen familieboerderij in 
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Capelle a/d IJssel voortgezet en na de beëindiging daarvan (doordat de 
gemeente deze boerderij onteigende) de boerderij in Zuidbroek betrokken. 
Cor overleed in 2004 en echtgenote Lenie (81 j) woont thans in een 
aanleunwoning in Bergambacht. 
3. Graag vragen wij nog enig voorbehoud voor de vermelde datum
gegeve11~._ AJJ~r.~~rnthad ik een andere J?.ron waarin~niMjM$llen_ande1~ 
luidd~n zonder voor mij een directe verificatiemogelijkheid. 
Verder. bleek dat .Genlias .en de. daaraan_gekoppelde _databanken _nog_ lang 
!1.t~J.g.ll~.g~?Qf.b.l~.fi.g_f.f&.IJ!.~P..g_!JJqt}Jg_ç/_4.f.n~ Bij het gereedmaken van de kopij 
van dit artikel ontving ik van de heer B. de Keijzer gelukkig nog een pantal 
aanvullingen en verbeteringen. 

, Pas bij ~~11.persoonlijk Qezoels .. ~ het Provinciaal Archief Zuid HoU.~nd, 
dan wel het Verenigingscentrum in Weesp, of het Streekarchief Midden 
Holland of het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag, __ zullen 
~9.mmjgÇ.Jçi.t~rr. meer g~finjtiY.f..kunnen :wg.r_g~rr. opgespoord .... :.~---

Maar dát alles doet aan dit curieuze raadsbesluit natuurlijk niets af! 

NB 1. Jammer dat ik niet dichter bij de Randstad woon, om zelf vaker 
de genoemde bron-adressen te kunnen bezoeken! 

2. Nee, mijn echtgenote heeft geen voordelen meer gehad 
van dit vroegere boerderij-bezit ..... ! 

Hocus Pocus ... 
Uit bron: Grote Rekeningen K46 Den Haag. 
Sampson Ocos Bocos, Italiaan welke in 1627 op de kennis te Den Haag zijn 
kunsten mag vertonen op het Binnenhof. 
Vanaf de 16e eeuw zij al pseudo Latijnse spreuken bekend die door gooche
laar~ werden gebruikt om de aandacht af te leiden of indruk te maken op het 
publiek. De bovengenoemde goochelaar(?) zal waarschijnlijk wel een arties
tennaam hebben gebruikt. Dat hij degene is geweest die deze zo bekende 
spreuk zou 'hebben geïntroduceerd in onze taal lijkt me niet waarschijnlijk. • 
De l 7e eeuwse Anglicaanse aartsbisschop John Tillotson meende dat Hocus 
ocus een verbastering zou zijn van de woorden waarmee tijdens de Eucharis
tie de hostie wordt gewijt. (Hoc est corpis meum: Dit is mijn lichaam). 
Wat ook de oorsprong mag zijn Hocus, pocus, Pilatus Pas is nog steeds de 
meest populaire toverspreuk. Roelof Vennik 
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150 jaar. 

Gemeentearchief 

Rotterdam: 

'Schat van de Stad' 

In 2007 bestaat het Gemeentearchief Rotterdam 150 jaar. Reden om eens 
flink uit te pakken en te laten zien wat het gemeentearchief allemaal in huis 
heeft. En dat is veel, heel erg veel. In het Gemeentearchief Rotterdam is een 
schat aan historisch materiaal te vinden over Rotterdam en regio. Denk 
alleen al aan al die honderdduizenden foto>s, boeken, kranten, affiches, 
tekeningen> kaarten, plattegronden, films en muziekopnamen. Maar ook aan 
de archieven van overheids- en particuliere instellingen en personen van 
Rotterdam en van omliggende gemeenten zoals Albrandswaard, Bleiswijk, 
Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Capelle en Ridderkerk. En uiteraard 
zijn er de doop-, trouw- en begraafboeken en andere bronnen die onmisbaar 
zijn voor stamboomonderzoek en waarvan een groot deel is opgenomen in 
de Digitale Stamboon1. 

Het begin 
Lang geleden was het archief van de stad Rotterdam ondergebracht in de 
Laurenskerk. Een bewuste keuze on1dat de houten huizen van vroeger te 
onveilig waren 01n het archiefmateriaal in op te slaan. In 1857 ontstond de 
eerste echte Rotterdan1se archiefdienst in het Raadhuis aan de Kaasmarkt. 
Datzelfde jaar werd de heer J. Scheffer, de eerste Rotterdamse archivaris, 
aangesteld. De archivaris beheerde in die tijd ook de bibliotheek (de 
boekenverzameling) van Rotterdan1. 

Van 1869 tot 1900 was de archiefdienst gevestigd in het Schielandshuis, 
waar tevens het Museum Boymans te vinden was. De daar ook opgeslagen 
Rotterdamse bibliotheek werd in 1891 opgesteld voor het publiek. In 1900 
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werd er een nieuw archiefgebouw aan de Mathenesserlaan geopend. Het 
Rotterdan1se archiefmateriaal en een deel van de bibliotheek werden naar dit 
nieuwe pand overgebracht. De dienst voldeed in die tijd als eerste in 
Nederland, aan alle eisen die aan dergelijke inrichtingen werden gesteld. De 
overgebleven boeken vormden samen de Gemeentebibliotheek, de basis van 
de huidige grote bibliotheek aan de Blaak. Het gebouw aan de Mathenesser
laan werd in de loop der jaren meerdere malen uitgebreid en gemoderni-

. seerd. In de jaren negentig was het pand voller dan vol. Een nieuwe focatie 
voor de archiefdienst werd gevonden in de oude Rijks Automobiel Centrale 
(RAC) van architect Maaskant aan de Hofdijk. Op 15 januari 1999 werd dit 
pand geopend door prins Claus en het gemèentearchief zit er nog steeds. 

Ontwikkelingen op archiefgebied 
In anderhalve eeuw is er veel veranderd op archiefgebied, onder meer wat 
betreft de opvattingen over archieven en publieksbereik. Neem nou de 
verordening die 15 0 jaar geleden werd vastgesteld. In dat officiële besluit, 
dat het begin van het Gemeentearchief Rotterdam markeert, stond dat het 
archief van de gemeente bewaard en in orde gehouden moest worden onder 
toezicht van een raadscommissie met een secretaris. Op dat moment werd 
totaal nog niet nagedacht over het ontvangen van publiek en het stimuleren 
van het gebruik van de archieven en verzamelingen. Documenten van het 
stadsbestuur werden wel bewaard, maar dat gebeurde naar het inzicht van 
hun klerken. Echte regels waren niet voorhanden. Vandaag de dag is 
'beheer, behoud, beschikbaarstelling' bij ,vet geregeld. 

Schat van de Stad 
Tijden veranderen. Anno 2007 stelt het Gemeentearchief de archieven en 
verzamelingen graag beschikbaar aan een zo breed mogelijk publiek, op de 
studiezalen en op de website www.gemeentearchief.rotterdam.nl. Het oudste 
stuk stamt uit 1201 en het jongste dateert van gisteren. Het Gemeentearchief 
bezit een schat aan bijzondere objecten en is daar zuinig op. Er gaat daarom 
veel aandacht uit naar de conservering en restauratie van het bijna zeventien 
strekkende kilometer archief en de omvangrijke en waardevolle collecties, 

• zoals boven genoemd. Veel van de collecties is al online te bekijken. Door 
deze digitale ontsluiting kunnen niet alleen bewoners van Rotterdam, maar 
geïnteresseerden uit de hele wereld bijvoorbeeld foto's van Rotterdam 
bekijken en onderzoek doen naar hun Rotterdamse voorouders in de Digitale 
Stamboo1n. Digitalisering, publieksbereik en kwaliteitsverbetering zijn 
binnen de archiefwereld sleutelbegrippen geworden. 

In het jubileun1jaar zal het Gemeentearchief een groot deel van zijn collectie 
het hele jaar op verrassende wijze presenteren. Zowel binnen als buiten de 
muren van het archief aan de Hofdijk. Dit betekent dat de reguliere 
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muren van het archief aan de Hof dijk. Dit betekent dat de reguliere 
publicaties, tentoonstellingen, historische cafés en presentaties een feestelijk 
tintje krijgen, maar dat daarnaast ook vernieuwende invalshoeken worden 
geko~en om het materiaal te kunnen presenteren. Belangrijk uitgangspunt 
daarbij is het betrekken van zoveel mogelijk Rotterdammers, organisaties en 
onderwijsinstellingen in de stad, zodat alle jubileumactiviteiten met zoveel 
mogelijk mensen gevierd kunnen worden. Met de verschillende activiteiten 
die in 2007 staan gepland richt het Gemeentearchief zich op verschillende 
doelgroepen. Zie voor meer bijzonderheden: 
www .gemeentearchief.rotterdam.nl 

Schat aan herinneringen 
Hoewel het jubileumjaar dit jaar wordt gevierd, vond de eerste activiteit eilftP" 
vorig jaar al plaats. Vlak voor de feestdagen in december, werden alle 
verzorgingstehuizen in Rotterdam en regio getrakteerd op de speciale 
jubilieumbox 'Een schat aan herinneringen'. Deze mediabox met DVD's em 
Cd's bevat een exclusieve selectie van bijzonder beeld- en geluidmateriaal 
uit het archief. Een bijzonder cadeau omdat veel oudere Rotterdammers de 
ontwikkeling van Rotterdam als stad aan het water tot de metropool van 
vandaag aan den lijve hebben meegemaakt. De authentieke beelden en 
geluidsopnamen brengen dit stukje geschiedenis een stuk dichterbij. 
Bewegend beeld en geluid brengen historische gebeurtenissen immers veel 
makkelijker tot leven dan teksten of foto's. 

Landelijke Archievendag 
In 2007 zijn onze bezoekers en gebruikers zoals gewoonlijk dagelijks 
welkom, maar in het bijzonder op de Landelijke Archievendag die voor 
zover nu bekend op zaterdag 13 oktober zal plaatsvinden. Bezoekers krijgen 
een kijkje achter de schermen en er zal een markt zijn met kramen van 
diverse genealogische en geschiedkundige verenigingen. 

Publieksbereik 
Het gemeentearchief doet er alles aan om zijn collectie Rotterdams verleden 
aan zoveel mogelijk mensen ter beschikking stellen. Er wordt daarom- los 
van het 15 0-jarig bestaan - gewerkt aan een digitale balie, een webwinkel en 
aan een echte on-line Rotterdan1 Encyclopedie. De webwinkel zal het eerst 
klaar zijn. Zo komen er belangrijke aanvullingen op de nieuwe website van 
het Gemeentearchief voor iedereen die belangstelling heeft voor de 
geschiedenis van Rotterdam en de regio. 
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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 ,2007€ 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 Slijp_elaan 45, 3077 AD Rotterdam 

tel. (010) 479 0668, e-mail: roelof.vennik@tiscali.nl 
secretaris: 
aftredend: L. Gijswijt (Leo), Hondiusstraat 175, 3021 NJ Rotterdam 
aantredend: C. Nienoord (adres hieronder) • 

penningmeester: . 
A. Bonis (Ad), Boergoensevliet 17, 3082 KG Rotterdam 

tel. (010) 283 9661, zaak 299 0315, e-mail: info@bonis.nl 
leden: 
A. Hamelink (Arnold), Molshoefweer 27, 3363 JH Sliedrecht 

tel. (0184) 411 182, e-mail: ahamelink@planet.nl 
J.C. Okkema (Johan), Stadhoudersweg 108-a, 3039 CK Rotterdam 

tel. (010) 465 6277, e-mail: j.c.okkema@freeler.nl 
C. Nienoord (Cees), Lucretia van Merkemstraat 33, 3207 HN Spijkenisse 

m.i.v. 1 juni: Mr.G.Groen van Prinstererlaan 1F, 3214 XL Zuidland 
tel. (0181) 630 890, e-mail cees.nlenoord@planet.nl 

De taken zijn als volgt verdeeld: 
. eindredactie 1340: 

A. Ouwendijk (Arie), Kortedijk 16 a-b, 3134 HB Vlaardingen 
tel. (010) 434 2474, zaak 435 3322, e-mail: ngv-1340@ouwendijk.nl 

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

afdelingsbibliotheek: is opgenomen in de landelijke bibliotheek in Weesp. 

DIP-functionaris (Dienst Informatie en Promotie) resp. afdelings-PR-man: 
C. Nienoord (Cees), adres zie boven 

NGV Contactdienst (afdeling Rotterdam e.o.): vacature 

Ondersteuning computerzaken: 
A. Hamelink (Arnold), adres zie boven. 
Info-tijden: maandag tlm vrijdag 18. 00 - 23. 00 uur, zaterdag 11. 00-: 20. 00 uur. 

algemeen e-mailadres: info@ngvrotterdam.nl 

website: http:/~.ngvrotterdam.nl . 

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