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LET OP: noteer alvast de volgende datum van onze najaarslezing: 
ZATERDAG 8 NOVEMBER a.s. in De Rustburcht (vlakbij Zuidplein), waar 
Jan Netelbeek ons 'alles' komt vertellen over de nieuwe W~bsite van de NGV 
(www.ngv.nl) met ál haar mogelijkheden, landelijke en afdelings-pagina's, en 
·,éél bijzondere 'links'. Aanvang 14.00 uur - meer info op pagina 330 ! 
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(Kaart van Delfland, Schieland, Voome, Overflakkee, Goeree en IJsselmonde van 
Balthasar Florisz van Berckenrode, landmeter, 1629 (90° gedraaid) - Collectie: 
Gemeentearchief Rotterdam, catalogusnr. XXX 6, reproductie CD 219). 
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NIEUW - NIEUWER - VERNIEUWEND - NIEUWS 
Bovenstaande woorden kwamen het afgelopen halfjaar regelmatig 'over tafel' bij 
bestuursvergaderingen en ook nog even tijdens de laatstgehouden en verrassend 
goed bezochte Ledenvergadering van onze afdeling, op maandag 14 april j .l. in De 
Rustburcht in Rotterdam-zuid(plein). 
Vooral de bestuursleden-tot-dat-moment, Ad Bonis en Cees Nienoord, lieten het 
regelmatig horen: de NGV móet vemiéuwen - snel en grondig ... 
Het wrange was echter, dat beide bestuursleden kort vóór resp. kort ná genoemde 
Ledenvergadering hun 'viool aan de wilgen hingen', de rest van het bestuur 
achterlatend met een 'gat', dat gelukkig toch nog snel kon worden gedicht. Jammer 
voor die laatste momenten, want voor de rest van hun bestuursperiode hebben zij 
zich zeer ingezet om de discussie over vernieuwing binnen de NGV op een zinvolle 
(maar soms wat té vergaande) discussie over dit onderwerp gaande te houden en de 
rest van het bestuur (inclusief onze voorzitter-met-dubbelrol) wákker maar vooral bii 
de les te houden. Bovendien hebben zij zich het afgelopen jaar naar vermogen inge 
zet om het bestuur gáánde te houden waar dat nodig was, en daarvoor zijn we hen op 
_z'n minst onze dank verschuldigd! Spijtig dat het zo is afgelopen .... 
NIEUW is echter het huidige 'grootste' gedeelte van ons bestuur, waarvan secretaris 
Arie Ouwendijk tijdens de AL V (zoals vooraf aangekondigd) werd verkozen, en 
vice-voorzitter Helmer Zandbergen en pennjngmeester Jan Kees Wepster eigenlijk 
niet de vooraf met hen overeengekomen 'inwerk-periode' van een jaar kon worden 
gegund om zich dan vanaf de volgende AL V écht 'aan de bak' te kunnen ... Zij vielen 
met hun neus in de boter en er wordt op hen sinds die AL V al een volledig beroep 
gedaan! Samen met de nog zittende bestuursleden Roelof Vennik (voorzitter) en 
Johan Okkema zijn zij gevijven nu verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen 
onze afdeling Rotterdam-en-omstreken! Overigens gaf Johan Ok.kema al aan, tijdens 
de volgende ALV in 2009 de 'leeftijd' (75) bereikt te hebben waarop hij vindt toch 
een punt achter zijn bestuurlijke activiteiten te moeten zetten. En na bijna 20 jaar 
bestuurslidmaatschap (waarvan inmiddels al weer véle als voorzitter) wil ook (begrij
pelijk: hij is ook onze Landelijk Voorzitter!) Roelof Vennik een stapje terug doen in 
zijn afdelings-activiteiten. Hij blijft wel bestuurslid, maar vooral om de komend jaar 
'geheel vernieuwde' ploeg nog met raad en daad bij te staan. Vandaar dat u ook op 
één van de volgende pagina's een oproepje aantreft voor nieuwe bestuursleden! 
NIEUWER binnen dat bestuur is in elk geval de manier van werken geworden! Er 
zijn in de afgelopen maanden al minstens tien keer méér e-mail-berichten over-en
weer over het net gegaan dan er ooit binnen de afdeling werden verzonden. Deze 
nieuwe werkwijze - zeker na het aantreden van de nieuwe ploeg - heeft ieder van ons 
duidelijk aan het nadenken gezet over de manier waarop we de afdeling verder willen 
'besturen': niet door vergaderen alléén Guist minder, als het even kan) maar met 
dubbel zoveel overleg via dat nieuwe medium wat Internet toch is! Over dat medium 
werd in het afgelopen jaar wel veel gesproken binnen het oude bestuur, maar -zoals 
nu blijkt- toch véél te weinig gedáán! 
VERNIEUWEND zijn in elk geval dus de genoemde 'digitale' mogelijkheden, 
waarvan we hopen dat de meeste van onze leden daarin méé zullen gaan. Immers: 
steeds meer genealogisch onderzoek geschiedt tegenwoordig via websites enz., al 
waarschuwde voorzitter er ons allen tijdens de AL V nog voor dat het 'echte archief
bezoek' nóóit zal verdwijnen, om daarmee te voorkomen dat 'kopiëren van kopieën' 
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onvennijdelijk ook veel foute gegevens zal opleveren. Verifiëren, checken van de 
échte akten, zal daarom altijd noodzakelijk blijven! Wij roepen onze afdelings-leden 
dan ook dringend op om zich aan te melden bij de website van de NGV, en daarop 
een eigen 'profiel' aan te maken. Dat geeft véle voordelen, waarvan we alleen willen 
noemen de genealogische 'mail' die we u regelmatig zullen toezenden! Met uw 'eigen' 
plek op de grote, gebundelde www.ngv.nl - site krijgt u verrassend veel mogelijk
heden om uw speurwerk verder uit te breiden - uw oproepen te plaatsten - werk van 
anderen te bekijken - op de hoogte te blijven van allerhande 'studie'-bijeenkomsten in 
uw eigen regio en in de omringende afdelingen! 
NIEUWS tenslotte, zal u (mits aangemeld) ook via het web gaan bereiken - méér nog 
dan alleen maar de (naar wens: 'papieren' of'digitale') "1340", wat ook een meer sig
nalerende functie krijgt en daarom meer en meer een samenvatting zal gaan geven 
van wat u verder op de website vinden kunt (zoals in dit voorliggende 'zomer'num
mer al b.v. een overzicht van een groot aantal 'Certificaten voor de Rijnvaart', waar-

'ee een groot aantal schippers opgespoord kunnen worden). Om van grote bestanden 
'äf1emaal 'print' te versturen, is een dure aangelegenheid, en we blijven zoeken naar 

betaalbare oplossingen voor zovéél mogelijk informatie. Vandaar ook weer dit 
nieuwe nummer van 1340, dat na verschijnen ( óók) van het web te downloaden zal 
zijn. Maar vooral ook het verschijnen van onze nieuwste NGV-communicatie-vorm: 
de Nieuwsbrief, wat u allen bereikt mits wij maar op de hoogte zijn van uw mail
adres! (checkt u even? - zie vooral het artikeltje verderop!) Vandaar dus de kop van 
dit artikeltje: Nieuw - Nieuwer,_ Vernieuwd - Nieuws. 
Als u nog twijfelde over het nut van uw lidmaatschap van de NGV, dan denken wij 
dat u daarover in het komende jaar écht enthousiast gaat worden. Aan ons zal het niet 
liggen! [ao] 

STOP DE PERSEN - LAATSTE NIEUWS ... 
GENEALOGISCHE DAG mei 2009 in DORDRECHT ! 
Tijdens de bestuursvergadering van 2 juni j.L bracht een bestuurs-delegatie van de 
NGV-afdeling West-Brabant (Breda e.o.) een bezoek aan ons bestuur, om gezamen
lijk de mogelijkheden tot het organiseren van de volgende Genealogische Dag 2009 
te bezien. Afgesproken is, dat we 'elkaar ontmoeten' in Dordrecht, de oude 'Stapel
plaats' van Holland, om daar een vervolg te geven (in onze eigen regio) aan de zo 
geslaagde Genealogische Dag, welke eind mei in Groningen werd georganiseerd. 
c.en werkgroep, bestaande uit een viertal leden van zowel ons als van het Brabantse 

~stuur, is nu de voorbereidingen gestart. Als mogelijke datum wordt voorlopig ge
noemd de 16e of23e mei 2009. De voorbereidings-werkgroep zal nog worden 
aangevuld met (minstens) één NGV-lid uit Dordrecht, die redelijk op de hoogte is 
van de plaatselijke mogelijkheden. Maar ook leden uit Dordrecht en nabije om
geving, die ons (vooral op de dag zelf) willen helpen met talloze 'hand-en-span
diensten', roepen we bij deze op om zich even te melden bij secretaris@rotter
dameo.ngv.nl. We willen dan graag eind september een (eerste) kennismakings
bijeenkomst houden en nemen daarvoor tijdig contact met u op. 
Ten slotte nog een oproep aan de 'dordtse publicisten' onder onze leden: Ter gele
genheid van de Genealogische Dag in mei 2009 willen we natuurlijk het voorjaars
nummer een speciaal 'Dordts tintje' geven! We roepen u daarom op om ons alvast 
een toezegging voor dat thema-nummer toe te sturen! (kopij plm. april klaar). [ao] 
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LET OP: de NGV gaat DIGITAAL ! (Lezingen-bijeenkomst) 
Op zaterdagmiddag 8 november a.s. komt de voorzitter van de werkgroep die de 
nieuwe NOV-website (welke dit voorjaar in gebruik genomen werd!) maakte, bij ons 
op bezoek om uit te leggen wat daarmee allemaal mogelijk is. Ook onze eigen af de
lings-website is er tegenwoordig ondergebracht, en bovendien zijn er ook nog een 
aantal bijzondere 'links', waarover u alle wetenswaardigs tijdens deze middag te 
horen krijgt. Echt een middag voor de speurneuzen, dus! (toegang gratis!). 
De bijeenkomst is weer in een zaal van De Rustburcht aan de Strevelsweg 744 (hoek 
Motorstraat), bereikbaar met de Metro (Zuidplein) of parkeren ( op zaterdag tegen 
geringe kosten) vlak voor de deur. We beginnen om 14.00 uur, einde uiterlijk om • 
17.00 uur. Breng gerust uw vrouw of man mee: is zij / hij niet genealogisch geïn
teresseerd, dan is aan de overkant het grote Winkelcentrum Zuidplein! ! 
Jan Netelbeek liet inmiddels weten, graag over een beamer en een internet
aansluiting te kunnen beschikken (we gaan dus écht surfen!). Mocht er nog een lid 
zijn dat zo'n draadloze internet-ontvanger heeft voor eigen laptop: graag ook nog 
even contact met uw secretaris@rotterdameo.ngv.nl. [ao] 

BIJEENKOMSTEN KOMEND VOORJAAR 
Daarnaast plannen we een bijeenkomst begin februari over het computer-programma 
Gens Data Pro, waarvan de 'ontwikkelaar' Bas Wildschut ons alle 'ins en outs' komt 
vertellen. Datum en plek volgen in het komende (najaars)nummer. 
En ten slotte melden we nog (heet van de naald) dat er begin maart een symposium 
georganiseerd gaat worden (met onze zuster-verenigingen in deze regio) over Genea
logie in de Middeleeuwen. We houden u op de hoogte, zowel in 1340 als in onze 
nieuwe Nieuwsbrief, die u (mits u zich even laat registreren op onze website: 
www.ngv.nl) op (on)regelmatige·tijden toegezonden zal worden. Neem daarvoor een 
kijkje op de laatste pagina's van deze 1340! U bent dan dus altijd als eerste op de 
hoogte (zo snel gáát dat) en kunt de datum dan alvast blokkeren! [ao] 

AFDELING ZOEKT ER NIEUWE BESTUURSLEDEN BIJ ... 
Lijkt het u leuk om in een klein team (vijf tot zes mensen) de doelstellingen van onze 
vereniging NGV binnen ons regio-gebied uit te dragen en aan het invullen daarvan 
een bijdrage te leveren: meldt u dan nu aan bij het bestuur om eens nader kennis te 
komen maken! Het huidige bestuur (zie openings-artikeltje Nieuw) bestaat (o.a.) uit 
drie enthousiaste nieuwe bestuursleden, die het 't volgende jaar sámen moeten gaan, 
doén in de afdeling. En daar kan best nog een extra handje hulp bij. 
Zoals al aangegeven, vergaderen we niet óm het vergaderen, maar komen vier tot vijf 
keer per jaar bijeen om een aantal zaken met elkaar 'afte stemmen', want het meeste 
'beleids-voorbereidende' werk doen we tegenwoordig van achter de computer, via 
ons nieuwe afdelings-mail-systeem. 
Aan ons zal het dus niet liggen, die kreet van "De NGV gaat digitaal" - u zult dat zelf 
kunnen ervaren. Stuur daarom uw (voorlopige) aanmelding aan bestuur@rotter
dameo.ngv.nl en we houden u op de hoogte! Na verloop kunt u dan zelf besluiten of 
u 'de confrontatie' aanwilt en een bestuursbijeenkomst wilt bijwonen. Samen geven 
uw nieuwe bestuursleden invulling aan een 'nieuwe' manier van besturen - u bent 
daarbij van harte welkom! [ao} 
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JAARVERSLAG SEIZOEN 2007 - 2008 
Aangezien het afgelopen jaar een -bestuurlijk- moeilijk jaar was voor de af deling 
Rotterdam e.o. waarbij tegen het einde van het verslagjaar pas het secretariaat 
'echt' werd ingevuld, werd onderstaand verslag nog door voorzitter RoelofVennik 
gemaakt en tijdens de AL V ook door hem voorgelezen. 
Leest u mee? 
-Het jaar 2007 was vooral een jaar van bezinning voor de afdeling Rotterdam e.o. 
Het is duidelijk te zien dat de landelijke trend ( dat het ledental van onze vereniging 
daalt) ook in onze afdeling zichtbaar is. -
Deze teruggang is vooralsnog niet verontrustend: allereerst hebben we te maken met 
een algehele tendens in het verenigingsleven, waarbij mensen zich in mindere mate 
willen binden aan een vereniging bij het uitoefenen van hun hobby. In gelijke mate 
verliest ook het Centraal Bureau voor de Genealogie een aantal contribuanten. Zowel 
landelijk als regionaal zullen we ons moeten beraden welke koers in de nabije 

ekomst zal moeten worden gevolgd. De centrale vraag daarbij is: 'Wat verlangt de 
toekomstige Genealoog van de NGV? En tóch is er een stijgende lijn in de belang
stelling van de genealogie! Dit bleek o.a. uit het verviervoudigen van het aantal 
bekeken pagina's op onze landelijke, vernieuwde website! 
-Public Relations is ook binnen de NGV een belangrijk middel geworden om 
mensen aan ons te binden. Zowel op landelijk als op regionaal niveau is het PR-be
leid geactiveerd en nader toegespitst. Het mag duidelijk zijn dat de afdelingen hierin 
een belangrijke rol spelen. Immers: hier is veel locale kennis aanwezig op het gebied 
van geschiedenis genealogie maar ook de samenstelling van het ledenbestand. 
-Bijeenkomsten: op één bijeenkomst na, werden de bijeenkomsten matig tot slecht 
bezocht. Ook de samenwerking met de Zuid-Hollandse Vereniging 'Ons Voorge
slacht' bracht hierin geen verbetering. Om het contact met de achterban te kunnen 
behouden is er echter voor gekozen tóch te blijven streven naar minstens vier bij
eenkomsten per jaar. Te denken valt aan lezingen voor beginners, contactbijeen
komsten en lezingen met onderwerpen als internet en computergenealogie. 
Om onze leden te blijven boeien denken we aan een gemeenschappelijk symposium 
met Ons Voorgeslacht in het komende voorjaar op een zaterdag. 
-1340: Ons kwartaalblad 1340 kwam ook nu met vier nummers uit. Het is nog 
steeds een graag-gelezen blad zowel binnen als buiten de afdeling. Er was voldoende 
kopij voorradig. We willen graag het niveau van het blad hoog houden, maar stellen 
,~ns waar mogelijk zo laagdrempelig mogelijk op. 

-ilestuurssamenstelling: Voorzitter RoelofVennik, secretaris Cees Nienoord, 
penningmeester Ad Bonis, lid Johan Okkema en Leo Gijswijt gingen na de Leden
vergadering van start. Al snel werd het secretariaat overgedragen aan het inkomende 
bestuurslid Arie Ouwendijk (was al eindredacteur van 1340), en vlak voor het einde 
van het bestuurlijke jaar hing ook de penningmeester zijn viool aan de wilgen, we
gens een diepgaand verschil van inzicht met de landelijke penningmeester resp. het 
Landelijk beleid. Vlak voor de eindstreep meldden zich nog wel twee nieuwe kandi
daat- bestuursleden aan: Helmer Zandbergen en Jan Kees Wepster. Zij zullen in 
het nieuwe bestuursjaar de taken van vice-voorzitter/PR/webmaster, resp. Penning
meester en Ledenadministrateur op zich nemen. Tijdens de AL V namen we boven
dien afscheid van Leo Gijswijt, langst-zittend bestuurslid, die het afgelopen jaar 
echter wegens zijn werk aan de zijlijn moest blijven zitten ... Zowel in 2008 als in 
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2009 zijn resp. zullen er dus veel bestuurswisselingen plaatsvinden zodat in 2009 het 
bestuur vrijwel geheel zal zijn vernieuwd. 
-Website: de website werd al geruime tijd nauwelijks onderhouden. Begin 2008 
heeft Cees Nienoord de functie van webmaster overgenomen van Arnold Hamelink, 
die al geruime tijd door een drukke werkkring op non-actief moest. Helaas heeft ook 
Cees zijn taak niet afgemaakt, want hij heeft vlak na de ALV zijn taak als webmas
ter/PR-man neergelegd, aangezien hij wel 'vernieuwing' in het vaandel had staan, 
maar dat zelf niet kon waarmaken. Hij heeft zich daarom binnen veertien dagen na de 
AL V uit het bestuur en uit de af deling teruggetrokken. -
-Afdelings-bibliotheek: deze werd in 2007 overgebracht naar het Verenigings
centrum in Weesp, vanwege het feit dat er binnen de afdeling al geruime tijd geen 
enkele belangstelling voor was. 
-Projecten: voor 'Schilders aan de Maas' zoeken we nog steeds een aantal enthou
siaste mensen. Johan Okkema en RoelofVennik dragen het project. [rv/ao] 

Algemene Ledenvergadering NGV-afdeling Rottterdam e.o. 
gehouden in De Rustburcht, Rotterdam (Z) op maandag 14 april 2008. 

Aanwezig: bestuursleden (na benoeming op deze bijeenkomst): RoelofVennik (vz.), 
Helmer Zandbergen (v-vz), Arie Ouwendijk (sekr./red.), Jan Kees Wepster (pmr.), Johan 
Okkema en Cees Nienoord PR)(zie noot onderaan verslag). Voorts Marius Krooswijk 
(Landelijk bestuur) en nog 13 leden - totaal 20 aanwezigen (zie de presentielijst). 
Er is een afmelding van Mw. Jet Aeckerlin (met speciale groet voor 'oud-klasgenoot' 
Corrie Richel!). 

1. Om 20.00 uur heet voorzitter alle aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder onze 
regio-coördinator in het hoofdbestuur: Marius Krooswijk (secretaris). 
Voorzitter is zeer verheugd met de goede opkomst vanavond. 
Maakt melding van het feit dat afdelings-penningmeester Ad Bonis zijn functie vorige 
maand heeft neergelegd - hij had andere visie over het financieel beleid dan de Landelijk 
penningmeester cq. dan de in onze landelijke vereniging gebezigde financiële mores. 
Voorzitter zal de komende week met de nieuwe penningmeester alle financiële 
bescheiden bij Ad op gaan halen. Jammer dat het zo gelopen is ... Ad wordt in elk geval 
bedankt voor zijn bestuurlijke inbreng in de afgelopen periode. 

2. Jaarverslag 2007. 
Aangezien de vorig jaar benoemde secretaris Cees Nienoord lopende het verenigingsj~ 
niet in de gelegenheid was om aan het secretariaat vorm te geven, is er door hem ook ,< 

geen Jaarverslag gemaakt. Voorzitter leest daarom zijn eigen samenvatting voor van 
hetgeen binnen de afdeling heeft plaatsgevonden. Het was ook vooral een jaar van 
bezinning voor de (landelijke) vereniging o.a. te merken aan een (niet alarmerende) 
terugloop, wellicht ook al door het veranderen van werkwijze en interesse van de 
'moderne genealoog'. 
Geeft ook aan dat de afdelings-website nu is ingepast in de ( 4x in omvang gegroeide) 
landelijke nieuwe website, wat al een beetje aangeeft in welke richting het 'nieuwe 
beleid' zich de komende periode zal (moeten) ontwikkelen. De lezingen werden, op 1 na, 
matig bezocht en nagenoeg het gehele afdelings-bestuur werd in het afgelopen jaar 
vernieuwd ... (voor de uitgesproken tekst van het verslag: zie elders in 1340). 
Desgevraagd zijn er uit de vergadering op dit verslag verder geen op- of aanmerkingen. 
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3. Financieel Verslag over 2007. Om al bij de opening vermelde reden is er geen 
financiëel verslag over het afgelopen jaar. Het bestuur stelt zich voor de taak om nu 'een 
inhaalslag' te maken - er lijken wel wat overschrijdingen te hebben plaatsgevonden op de 
oude begroting, maar met een landelijke aanpassing (procentueel) van de beschikbare 
afdelings-middelen moet de vorig jaar door de afdelingsvergadering goedgekeurde 
begroting met terugwerkende kracht alsnog gerealiseerd kunnen worden. Landelijk blijkt 
voor vorigjaar 3000,- aan kosten voor onze afdeling te zijn begroot, terwijl het voorstel 
sluitend op 5000,- door de Afdelings-Ledenvergadering is aangenomen, maar voor 
slechts ca. € l 000 in 2007 werd gedeclareerd. _ 
Er zijn geen leden van de vorig jaar benoemde kascommissie ter vergadering aanwezig -
er is ook géén kascontrole geweest. 
Voor 2008 zullen we de begroting van 2007 als richt1ijn aanhouden, en dan komende jaar 
proberen om de zaken ook voor 2007 rond te krijgen, ook met de landelijk penning
meester. Onze afdeling is overigens wel één van de grootste van het land. 
De cijfers van het begrotingsstaatje voor 2007 worden nog door voorzitter toegelicht -

• , b.v. bij de autokosten (indien gedeclareerd op 20 et/km). Bij een mogelijk toekomstige 
verdeelsleutel zou de landelijke contributie wellicht in drie (min of meer gelijke) parten 
kunnen worden verdeeld, voor de landelijke organisatie en huisvesting, voor het lande
lijke blad en voor de regionale afdeling, Op een dergelijke verdeling wordt nog 'gestu
deerd', maar zo'n verdeling moet ook redelijk blijven t.o.v. de kleinere afdelingen (an
ders zou Rotterdam mogelijk onevenredig veel krijgen.). Overigens hebben we over de 
(bijdrage van de) landelijk penningmeester nooit te klagen gehad. 
Bij een vraag over 'representatie' blijken in dit bedrag ook de bestelde loupjes begrepen 
te zijn: de weggevertjes welke we op korte termijn voor PR-doeleinden tijdens de Rot
terdamse archiefdag bestelden. 
Ten aanzien van de kosten voor de afdelings-bijeenkomsten informeert voorzitter ter
loops nog of men over die bijeenkomsten tevreden is of niet. Er zijn geen negatieve 
geluiden, hoewel wel de suggestie wordt gedaan om ons als afdeling qua nivo van de 
lezingen vooral te richten op de starters of licht-gevorderen: de anderen weten inmiddels 
de weg al wel ... Zo duidde Roelof dat er binnenkort ook een cursus start van de Open 
Universiteit (kosten: plm. 80 euro?). Ook is de trend richting computer-genealogie: de 
NGV heeft daarvoor een eigen computer-programma Gens Data Pro. Bovendien vindt 
men tegenwoordig veel op de computer (via o.a. google) maar dat blijkt vaak weer kopie 
van kopie, en dus zijn de bronnen slecht te traceren (als er eenmaal een foutje insluipt, 
dan ... ). Op de vraag of de mensen allemaal internet gebruiken, blijkt dat er langs beider
lei wegen gezocht wordt. 

4. Benoemen nieuwe kascommissie: oude commissie (leden vanavond helaas afwezig) 
...,,zal worden gevraagd om haar werkzaamheden komend jaar te willen verrichten, voor 

zowel het afgelopen als het komende boekjaar. Voor de zekerheid benoemen we wel een 
reservelid voor de kasommissie, voor het geval iemand uit de commissie het komende 
jaar verhinderd is. De heer Blommers meldt zich daarvoor staande de vergadering aan. 

5. Bestuursverkiezingen: Roelof is nog een jaar als voorzitter beschikbaar - hij is nl. ook 
voorzitter van Landelijk Bestuur en het lijkt nu toch dat (na 20 jaar) de tijd gekomen is 
om zijn functie in de afdeling weer eens door te geven. Hij werd in 2006 herbenoemd en 
maakt dus zijn termijn van drie jaar af. 
Twee leden binnen de afdeling meldden zich de afgelopen maanden aan om een 'handje 
hulp' te bieden binnen de afdeling en hebben in april tijdens de afdelingsbestuursver
gadering kennis gemaakt met het bestuurlijke werk. Nu afgelopen maand de penning
meester zijn ontslag indiende, stelt het bestuur de beide kandidaten, eerder dan voorzien, 
voor om al in de vacatures te voorzien. Jan Kees Wepster gaat de functie bekleden van 
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penningmeester en Helmer Zandbergen zal de taak van vice-voorzitter gaan vervullen. In 
het komende verenigingsjaar zullen zij zich in hun taken inwerken en zich tijdens de 
volgende AL V verkiesbaar stellen. Zij vallen dan in het reguliere 3-jaarlijkse rooster van 
aftreden. 
Oud-bestuurslid Leo Gijswijt werd weliswaar afgelopen AL V weer voor een nieuwe 
periode van drie jaar herbenoemd (daarvóór bekleedde hij het secretariaat) maar hij kon 
zich ook het afgelopen jaar niet voor de afdeling inzetten en heeft daarom besloten om 
definitief het bestuur te verlaten. Roelof zal hem nog persoonlijk opzoeken en bedanken 
voor de véle jaren (hij was het langst-zittende bestuurslid) waarin Leo zich heeft ingezet 
voor de afdeling. 
Arie Ouwendijk heeft zich beschikbaar gesteld om het secretariaat van de afde1ing over te 
nemen van Cees Nienoord (die tijdens de vorige ALV is aangetreden). Arie draait als 
eindredacteur van 1340 al bijna 2 jaar mee met het bestuur, en wordt nu - bij acclamatie -
benoemd. Cees blijft wel bestuurslid maar gaat zich nu richten op zijn andere taak: de PR 
voor de afdeling. Ook zal hij de afdelings-website onder handen nemen, die onderdeel 
gaat uitmaken van de landelijke NOV-website. Jan Kees zal - zoals hierboven werd aan
gegeven - de centjes onder zijn hoede nemen en binnen afzienbare tijd de leden-/verzen _, 
administratie gaan overnemen van Corrie Richel ( die twee jaar geleden officieel als 2e 
secretaris aftrad) - ook daarmee is de vergadering akkoord, en met het aantreden van 
Helmer Zandbergen als vice-voorzitter lijkt het bestuur dus weer 'op krachten', samen 
met de twee jaar geleden herkozen Johan Okkema. 
Als afgevaardigden van onze afdeling naar de AL V zullen Helm er ( als 1 e) en Jan Kees 
( als 2e ) afgevaardigden op gaan treden. 

6. Daarna stelt voorzitter de landelijke ontwikkelingen van de NGV aan de orde, met 
nieuwtjes als de organisatie in Maastricht van een congres over genealogie en heraldiek. 
Ook is er een handreiking in de maak voor onze allochtone landgenoten, die daarmee ook 
op zoek kunnen naar hun vroegere familie. 
Landelijk loopt het project 'Vlamingen' (van vóór 1700) welke gegevens in een database 
worden ondergebracht (bereikbaar via de website). 
Voor een aantal activiteiten zouden zich best nog vrijwilligers mogen aanmelden - het is 
nog hele klus en alle handjes helpen. 
Ook wordt landelijk gesproken over de stemverhoudingen binnen de AL V. De afdeling 
computer-genealogie heeft wel onevenredig veel inbreng in een stemming: het streven is 
om te komen tot een 'one man one vote' stemverhouding, waarover mogelijk in de na
jaarsvergadering verder zal worden gesproken. 

7. Rondvraag: 
-Cees stelt zich nog even verder voor en hoort graag van de mensen als hij iets voor hen 
zou kunnen betekenen. 
-Hr. Van Gooien informeert hoe groot onze regio wel is (meer dan 600 leden) en tekent 
nog aan dat het wellicht ook zinvol is om contacten te onderhouden resp. tot een bunde
ling van activiteiten te komen met de plaatselijke historische verenigingen in den lande. 
-Marius: is blij aanwezig geweest te zijn, en ervaart de goede opkomst van leden als erg 
positiefl 'Geeft de burger moed'. 
-Cees meldt nog zich voor te nemen om regelmatig een (mail-)rondschrijven zal maken, 
o.a. om de leden te informeren over de verschillende activiteiten van de afdeling. 
-Hr. Zaal breekt nog een lans voor de (nieuwe) Computer-werkgroep binnen de NGV. 
Voorzitter meldt: de oude, 'opgestapte groep' is toch een heel andere club geweest 
(weliswaar erg actief). Verdrietig dat zij zijn vertrokken, maar voor de ALV in het najaar 
geldt dat er alleen wordt gediscussiëerd over het stemgetal. Er is beslist geen onmin 
tussen het Landelijk bestuur en de nieuwe, aktieve computer-afdeling. 
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-Mw. van Amerongen meldt: is vrijwilliger in Weesp, en zou graag op de middag i.p.v. 
op de avond aldaar actief willen zijn - Marius doet nog de suggestie voor een ophaal
service, opdat de vrijwilligers gezamenlijk reizen. 
-Hr. Bakker (80) zou het verstandig vinden om vooral onder jongeren te werven. Cees 
vertelt over zijn project met jongeren om in musical-verband rond het thema over 'de 
Heren van Putten' actief te zijn - hopelijk komen daaruit ook weer jonge onderzoekers 
voort .... Roelof vult aan dat het aantal 'jongeren' in de NGV inderdaad erg minimaal is, 
en hoopt dat we niet alleen maar een club met 'grijze koppies' zullen worden. (wordt 
aangevuld door mw. De Winter en Helmer: ook zij geven daarover hun visie en tevens 
ideeën voor werving). 
-Arie deelt nog enkele nieuwe brochures rond van het Centraal Bureau Genealogie. 

Om 21 :00 uur sluit voorzitter het 'officiële' gedeelte van de bijeenkomst, na nog even 
wat verteld te hebben over het project 'Schilders aan de Maas', waarvoor ook in het 
groot-Rotterdamse nog enthousiaste speurders gezocht worden die in de archieven actief 
tWillen zijn met zoeken van de genealogische gegevens. Op die manier zou gewerkt kun-

en worden naar het totstandkomen van een mooie publicatie. 
Daarna is het tijd voor het tweede gedeelte van de avond. Helaas waren er vooraf geen 
aanmeldingen voor korte 5-minuten-praatjes, maar aan tafel waren er voldoende inte
ressante andere vragen over informatie, uitwisseling of speur-suggesties. 
-Hr. van Goolen neemt het voortouw: hij is op zoek naar Hendrik van Goolen. - sugg. 
Streekarchief IJsselmonde, of correspondentie Willem van Oranje, welke ook op Internet 
staat: boek: rijksgeschiedkundige publicaties, (groene dikke boeken op de studiezaal). In 
Duitsland ook Orts-Familien-Bücher, die vaak diep in de historie teruggaan. 
-Mw. Biesheuvel hield pas een 'try-out' met een lezing over heraldie~ en is graag ook 
genegen om zo'n praatje in de afdeling te houden (in een 'populaire vorm', dus heel 
geschikt voor een 'niet al te deskundig publiek'). 
-Mw. De Winter is op zoek naar een moeder van een kind, die door de vader erkend 
werd, maar over moeder lijkt niets te vinden. Suggestie: Probeer het eens in de handelin
gen van de kerkenraads-vergaderingen (gemakkelijker bij hervormden dan katholieken). 
Resumerend: om tien voor tien wordt de bijeenkomst even onderbroken voor hen die al 
eerder huiswaarts moeten, en om 22.15 uur doen we 'het licht uit'. Het was een geslaagde 
avond. Arie Ouwendijk, sekr. 

(Naschrift): Kort na de bijeenkomst bleek toch Cees Nienoord zijn ongerief rond het 
uitblijven van zijn gedachte 'vernieuwing', alsmede rondom wat declaraties, niet kwijt
gekund te hebben, waarna hij na wat 'onbegrijpelijke' mailtjes zijn taken binnen de 

. afdeling (website en PR) neergelegd heeft. Hij vernietigde zijn gedane arbeid voor de 
nieuwe) website, maar gelukkig kan het zojuist benoemde bestuurslid Helmer Zand

bergen de genoemde taken zonder problemen overnemen, en veertien dagen later 'stáát' 
er een geheel vernieuwde, aangepaste afdelings-website, als onderdeel van de landelijke 
NGV-site. Chapeau, Helmer! [ao] 

DIP IS DOOD - 'LANG LEVE PR' 
Oplettende lezers hadden het al lang gezien op onze afdelings-bestuurs-pagina: de 
oude vermelding 'DIP-functionaris' is al geruime tijd verdwenen. In plaats daarvan 
kwam er een Public Relations-Dienst bij de NGV, waar behalve mensen die de NGV 
naar binnen en naar buiten gaan 'presenteren', nu ook een IT-groep is ontstaan. Deze 
laatste groep, die landelijk onder leiding staat van Jan Netelbeek, is o.a verantwoor
delijk voor de nieuwe ('inter-actieve'!) website van de NGV, welke bovendien hét 

1340 NGV afdeling Rotterdam e.o. 335 Jaargang 22, no. 2 - zomer 2008 



toegangsportaal wordt voor alle afdelings-websites. De nieuwe NGV-site ging in 
januari jl. officiëel van start! Heeft u uw eigen website ook al 'doorgelinkt'? 
Door deze nieuwe en veel-omvattende website wordt de 'vernieuwing' binnen de 
NGV weer een stukje de 'goede kant' opgeduwd. Van belang daarbij is wél, dat u 
zich ook zelf aanmeldt met uw 'profiel' op de nieuwe website. Dat is niet moeilijk, 
en u kunt er naderhand érg veel profijt van hebben. Doen dus! 
En - tussen haakjes - op zaterdagmiddag 8 november zal eerdergenoemde Jan 
Netelbeek ook in onze afdeling komen vertellen 'hoe het nu allemaal werkt en wat er 
allemaal wel mee kán!'. Komen dus! 
En waar vorig jaar in augustus nog de PR-nieuwbrief rept over het verbetéren van de 
communicatie binnen het hoofdbestuur (mail), daar kunnen we u nu al verzekeren dat 
er nog nóóit zovel 'mail-verkeer' geweest is binnen ons eigen afdelingsbestuur dan in 
de afgelopen twee maanden na onze eigen Ledenvergadering!!! [ ao] 

NIEUWE PUBLICATIE: TIPS VOOR BEGINNERS 
Via de nieuwe NOV-website is (zo meldde ons de nieuwe 'PR-Info' van de lande
lijke PR-groep) een nieuwe brochure 'Tips voor Beginners' te downloaden. 
Ga daarvoor naar 'Over de NGV' >Services> Folders NGV, en aldaar kunt u de 
nieuwe folder downloaden (wat de opvolger is van de bekende brochure "Starter"). 
In de nieuwe folder is veel meer info opgenomen over het beoefenen van de genea
logie via de computer. Omdat dát gebied nog verder uitgediept zal gaan worden, staat 
er bij deze nieuwe versie nog '2008' op. 
Ook is er van de bekende brochure "Wegwijs voor nieuwe leden" een nieuwe bijge
werkte versie te downloaden. Bekijk de brochures eens, en hebt u op- of aanmerkin
gen: laat het ons eens weten! [ao] 

JUBILEUM-MARKT van de afdeling Amsterdam e.o. 
op zaterdag 27 september a.s. 
De afdeling Amsterdam e.o. viert haar 60-jarig bestaan met een genealogische markt. 
Hierop zijn naar verwachting ruim 40 organisaties aanwezig, zoals archieven ( o.a. 
CBG), historische en genealogische verenigingen ( o.a. Historische Ver. Holland, Ons 
Voorgeslacht, St. Surinaamse Genealogie), software leveranciers, GenLias, de heral
disch tekenaar de heer H.K. Nagtegaal en uiteraard veel NOV-afdelingen en het Ver
enigingscentrum. 
De markt wordt gehouden op zaterdag 27 september a.s. van 10.00- 17.00 uur in 
Wijkcentrum De Meent, Orion 3-5, 1188 AM Amstelveen. Het wijkcentrum is goed 
bereikbaar met openbaar vervoer, o.a. met sneltram 51 vanaf Amsterdam CS. 
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid. De zaal is toegankelijk voor minder
validen. 
Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de afdeling ook een CD samengesteld met het 
motto 'Familienaam== Beroepsnaam'. NGV-leden uit het hele land hebben hieraan 
een bijdrage geleverd, in totaal ruim 4000 blz. met ruim 17 .000 verschillende achter
namen. Deze CD zal op de markt voor€ 10 te koop zijn. Een deelnemerslijst en een 
kaart met routebeschrijving vindt u op http://amsterdameo.ngv.nl/markt-2008.html. 
Hebt u nog vragen, dan kunt u zich wenden tot mevr. M.C. Borghols-Keijser, bij 
voor-keur per e-mail (mcborghols@dds.nl) of telefonisch (020-6412714). 
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PS: ook onze afdeling zal een plekje hebben op de aangekondigde markt. Wij doen 
ons best om dit vanuit het bestuur te bemannen, maar houden ons zeer aanbevolen 
voor leden die ons daarbij willen helpen. Mogelijk kunnen we dan een klein wissel
rooster opstellen, zodat ieder toch voldoende ruimte (=tijd) heeft om zelf ook van het 
evenement te genieten. Vrijwilligers melden zich binnenkort even bij onze PR-man 
Helmer Zandbergen ( vice-voorzitter@rotterdameo.ngv.nl of telefonisch: 010 - 470 
4312 ofb.g.g 06 4649 4527). Ook over mogelijk 'gezamenlijk vervoer' kunnen we 
dan even van gedachten wisselen. [ ao] 

RIJNVAART-PATENTEN te ROTTERDAM 
1852-1854, 1858-1863 alsmede 1864-1866. 
De onderstaande aanvragen voor het rijnvaartpatent - aangevraagd door rijnschippers 
uit heel Nederland - zijn te vinden in het gemeentearchief van Rotterdam in archief 
444.01 inventarisnummer 4649. De tekst van elk patent luidt meestal: 

terklaring voor schipper ter verkrijging van rhijn-patent. 
De Commissie voor de rhijnvaart te Rotterdam, verklaart hiermede, ter voldoening 
aan art. 2 § a, b, end van het Koninklijk Besluit van 7 Ju/ij 1831 no. 16, dat schipper 
[Arie van Zee Ez.] voerende het schip [Drie Gezusters] groot [620] centenaren, is: 
1. Onderdaan van dit koningrijk, de Nederduitsche taal magtig; 
2. Eijgenaar van het voormelde door hem bevaren wordend schip, en 
3. Als eerlijk en braaf bekend staat, en diensvolgens het vertrouwen van den Handel 
verdient. 
Rotterdam, [2 Oktober J 185 [2 J Pres. Secr. 

1852 {38 schippers) 
02-10-1852 Arie van ZEE Ez. 'Drie Gezusters' 620 centenaren [= 62.000 ponden]; 
09-11-1852 Willem van OPHUIZEN 'Frau Johanna' 1349; 
08-11-1852 HendrikKIEVITS 'Kent U Zelve' 2322; 
22-10-1852 Johannes MEURS 'De Eendracht' 895, eigenaar Theod. Rosenboom te 
Millingen, 
enz. enz. (zie de complete lijst op onze afdelings-website!). 
De lijst vervolgt daarna met de jaren (en aantal schippers): 1853: 20x, 1854: 16x, 
1858: 7x, 1859: 17x, 1860: 13x, 1861: 18x, 1862: 26x en 1863: 19x. 

~ijnvaartpatenten te Rotterdam (Il) 1864-1866 
De onderstaande aanvragen voor het rijnvaartpatent - aangevraagd door rijnschippers 
uit heel Nederland - zijn te vinden in het gemeentearchief van Rotterdam in archief 
444.01 inventarisnummer 4650. 
In het certificaat van Fr. Flipsen staat bijvoorbeeld (zie de verkleinde afbeelding op 
de volgende pagina): 

Certificaat voor de Rijnvaart. 
De Ondergeteekenden, uitmakende de Commissie tot Examinatie der Schippers en 
Schepen, welke den Rijn zullen bevaren 
Verklaren hiermede ten verzoeken van Schipper [Franciscus Flipsenl te hebben 
geëxamineerd het [te Dordrecht in Neder/.] gebouwde [overdekte T;alkl Schip 

1340 NGV afdeling Rotterdam e.o. 337 Jaargang 22, no. 2 - zomer 2008 



[genaamd De Vrouw Rosalial groot volgens /Jkbrief [~5471 Centenaren [2] Ned. 
Ponden gevoerd door [hem zelven! en bevonden 
1. Dat de Schipper in alles voldoet aan de bepalingen vervat in Art. 2 van het 
Koninklijk besluit dato 1 Ju/ij 1853 No. 56. 
2. Dat voornoemd [overdekt Tialkschip] is hecht, sterk,. Behoorlijk gekalfaat en in 
eene allezins geschikte staat om daarin Koopmansgoederen te laden en langs den 
Rijn te vervoeren. 
3. Dat de noodige gereedschappen van goede kwaliteit en in genoegzame 
hoeveelheid aan boord zijn. 
Rotterdam, den 16 Augustus 1866 De Commissie voornoemd [J. v. Geiinl 

Deze Franciscus Flipsen betaalt op 25 oktober 1866 havengeld te Dordrecht. In het 
Dordtse havengeldregister (stadsarchief Dordrecht 68a-14 1865-1866 (boek i)) staat: 
"2919. F. Philipse, Tjalk Rosa/ie, 99 Tonnen,f0,99". 
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1864 (25 schippers) 1865 (16 schippers) 1866 {20 schippers) 
De lijsten zijn als volgt weergegeven, en sinds kort verder ( compleet) te raadplegen 
op onze afdelingssite: 
28-11-1864 Gerardus BARTELS 'Drie Gebroeders' 3267 centenaren, eigenaar H. 
Geldens te Magcharen; (incl. certificaat dd. 26-11-1864) open aakschip gebouwd te 
Pruissen, grootte 326.721 ponden; 
12-10-1864 Johan WILLEMSEN te Millingen 'Jason' 1199; (incl. certificaat dd. 12-
10-1864) overdekt rijnschip gebouwd te Ruhrort in Pruissen, gr. 119.844; enz. 

NB. De index van de Dordtse rijnvaartpatenten (ca. 1500 st.) uit de periode 1863-
1875 zijn online te vinden op http://d-compu.dyndns.org/gensearch. 

E.R. van Dooremalen 
Naschrift redactie: 
Mw. Erica van Dooremalen maakte ons er terecht attent op ook eens aandacht te 

Q,esteden aan historisch nieuws uit Dordrecht, te vinden op de website van het 
~tadsarchief: http://www.dordrecht.nl/stadsarchief, zodat 1340 niet te éénzijdig 

gericht blijft op (groot-)Rotterdam. 
Overigens zal Dordrecht - zoals het zich nu laat aanzien - komend jaar voor de 
'gehele' NGV een belangrijke stad worden, omdat onderzocht wordt om aldáár de 
volgende Genealogische Dag van de NGV te gaan houden. Als voorlopige datum 
wordt gesproken over zaterdag 16 of 23 mei 2009, maar dit alles nog even onder het 
'grootste voorbehoud!'.(zie pagina 3: 'stop de persen' [ao] 

FEIJENOORD, 
EEN GESCHIEDENIS VAN EEN ROTTERDAMS EILAND 
Wie aan Feijenoord denkt, denkt in eerste instantie aan voetbal en niet aan een 
Rotterdamse wijk met een lange geschiedenis. 
Feijenoord is nooit een zelfstandige bestuurlijke of kerkelijke eenheid geweest zoals 
een aantal van de overige Rotterdamse deelgemeenten als Charlois, Hillegersberg, 
Kralingen, of IJsselmonde. Feijenoord was eeuwenlang de plaats waar Rotterdam die 
zaken deed plaatsvinden die men liever niet binnen de stadsmuren zag. 
De eerste vermelding dateert uit 1449 wanneer vrouwe Dieric van Ryede het eiland 
verkoopt aan Thomas Dobbe. De eerste bewaarde archiefstuk is te vinden in de 
Dordtse Thesauriersrekeningen en is uit 1450. Thomas Dobbe verkoopt het eiland al 

~eer snel, wanneer in 1457 IJsselmonde de nieuwe eigenaar is.Het zou haar naam 
*ebben ontleend aan Feye van der Does, dus het oord van Feije die het vroeg in de 

15e eeuw in bezit zal hebben gehad. 
Feijenoord blijf de volgende eeuw waarschijnlijk onbewoond en op 1 februari 1591 
draagt IJsselmonde behoudens bepaalde rechter het eiland Feijenoord over aan de 
Admiraliteit van Rotterdam. Reeds in 1580 is er de admiraliteitsgalg geplaatst waar 
veroordeelde zeelieden worden terechtgesteld. Op 27 april 1700 krijgt de admiraliteit 
van de stad Rotterdam toestemming er haar kanonnen te testen. 
Aan het einde van de l 6e eeuw was er tussen de Rotterdamse haven en het eiland 
Feijenoord een zandplaat ontstaan: Hierdoor was de rivier verdeeld in twee vaargeu
len, het Noorderdiep en het Zuiderdiep. Na een onderzoek in februari 1593 wilde 
men een aantal duikeldammen aanbrengen die de ebstroom naar het Noorderdiep 
moest sturen waardoor er een voldoende diepte kon worden gehouden. De uitvoering 
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van dit plan bleek niet eenvoudig en moest nog enige tijd op uitvoering wachten om
dat dit enige complicaties voor het nabij gelegen IJsselmonde veroorzaakte. 
We weten weinig over een plan uit maart 1649 toen met een traanrokerij op het 
eiland wilde vestigen, mede om de stank die dit veroorzaakte zo veel mogelijk uit te 
stad te weren. 
Een gedeelte van het eiland zou worden opgehoogd en een haventje worden aange
legd, alles op kosten van Bernard van Pavia, die bovendien de kosten van het 
onderhoud op zich zou nemen. Het was in 1662 dat het eiland werd verpacht aan 
Pieter en Bastiaan Harlaer o.a. voor het bouwen van een traankokerij en voor 
gewassenverbouw. Deze verpachting duurde tot 1688. Ook viste men in die tijd 
vanaf het eiland op witvis, waardoor de IJsselmondse zalmvisseij werd benadeeld. 
Omstreeks 1600 betwiste Philips van Merode nog het recht op visserij rond Feije
noord, het eiland is dan al van 2/3 deel in Rotterdamse handen. Van de AA vermeldt 
dat om 2 maart 1591 de stad Rotterdam het kocht van de Hoogheemraden van de 
Nieuwe Buitenwaard. Het laatste deel van Feijenoord komt op 27 november 1658 i 
Rotterdamse handen via de Hoogheemraden van Oost IJsselmonde. De belangstelling 
van de Maasstad voor het eiland Feijenoord was echter tot het einde van de negen
tiende eeuw vooral waterkundig en betrof de loop van de rivier en de verzandigs
problemen. Deze onstonden vooral door een sterke stroming van het Zwanengat , de 
kreek die Feijenoord van het overige deel van IJsselmonde scheidde. Rond 1650 is 
het eiland aangegroeid tot 162 ha (19 morgen). Om deze stroming te verminderen 
werd rond 1800 een dam in de kreek aangebracht. 
Veel bewoning kent het eiland gedurende het einde van de 17e en begin 1 ge eeuw 
niet. In 1701 is het ene Samuel Keijser die er edelmetalen smelt op het Galgenoord. 
Vier jaar later is het Claes Vos die de opstallen van Samuel Keijser voor f.150,-
koopt. 
Gedurende de achttiende eeuw is er voor Feijenoord opnieuw slechts een bescheiden 
rol weggelegd. In 1760 is er de bouw van een Pesthuis voltooid en weet het stads
bestuur deze besmettelijke ziekte buiten haar stadsmuren te behandelen. In 1722 zijn 
het Pieter Knoop en Jan Jansz Bias die vergunning tot het graven van een beerput 
krijgen. Kort daarna is ook de bedijking van het eiland een feit, dat dan nog vastzit 
aan wat we nu het Noordereiland noemen. 
Ook komt er in 1737 een kerkhofje voor de Engelse gemeenschap van Rotterdam 
gelegen bij het Pesthuis. Nadat de Pest een minder belangrijke rol is gaan spelen 
komt het Pesthuis in gebruik als hospitaal en worden er gedurende de Vierde Enge]' 
oorlog van 1782 tot 1784 Engelse krijgsgevangenen ondergebracht. Het is ook een~ 
geschikte plaats om nieuwe vindingen uit te testen zonder dat dit gevaar oplevert 
voor de bevolking. Zo is het Pesthuis dat in 1785 het mogelijk eerste Rotterdamse 
gebouw waar een bliksemafleider is geplaatst. Een proef met een luchtballon vindt 
eveneens in dat jaar op het eiland Feijenoord plaats. Het Pesthuis doet nog dienst als 
hospitaal en na 1796 is er een marinehospitaal gevestigd. 
Op 19 augustus 1799 krijgt het een volgende bestemming wanneer er een hospitaal 
voor Bataafse armen wordt gevestigd., om in 1805 een opleidingsinstituut voor zee
officieren te worden, gevolgd door het Instituut der Marine, een kweekschool voor de 
zeevaart. Lang duurt ook deze bestemming niet, wanneer er al in 1818 de ijzergieterij 
van J F Hoffman is te vinden. De Nederlandse Stoomboot Mij neemt het vervolgens 
in 1825. over. 
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Gelegen aan de linkeroever van de Maas ten Noorden van het dorp IJsselmonde is 
het stadsdeel wat we nu de Deelgemeente Feijenoord noemen nog nauwelijks be
woond. Van de Aa, Aardrijkskundig Woordenboek uit 1843 meldt dat er 79 woon
huizen zijn, merendeels bewoond door werknemer van de in 1841 gebouwde 
scheepshelling aan het begin van het Zwanenveld, onder directie van T. Versluijs. 
Rotterdam Zuid op de Linker Maasoever is nog nauwelijks bewoond en tussen 
Feijenoord en het IJsselmonde is omstreeks 1860 nauwelijks enige bewoning. 
Het meer westelijk gelegen Noordereiland is dan nog een deel van eiland Feijenoord. 
Door het graven van de Noorderhaven (nu Koningshaven) tussen 1868 en 1873 onder 
leiding van G.J. de Jongh zijn beiden van elkaar gescheiden en is het eiland door 
herstructurering met het land verbonden. 
In de jaren zeventig worden ook de spoorbrug en de Willemsbrug gebouwd en komt 
er hierdoor een goede verbinding tussen noord en zuid. Rotterdam begint dan uit haar 
voegen te barsten. In Zuid (of 'OP Zuid' zoals Rotterdammers zeggen) worden 

euwe havens aangelegd en gaan nieuwe woonwijken op Feijenoord verreizen om 
de enorme bevolkingstoename van Rotterdam te kunnen huisvesten, Het zijn vooral 
de grote Rotterdammers als zakenman Lodewijk Pincoff en architect Rose die zich 
voor dit ambitieuze plan sterk maken. In de laatste decennia van de negentiende 
eeuw ontstaan dan ook de woonwijken op Katendrecht en de Afrikaanderwijk. Net 
als Feijenoord behoren de meeste nu tot de zogenaamde prachtwijken van Minister 
Vogelaar. De meeste van deze huizen bestaan nog, al zijn ze gerenoveerd. Ze werden 
in 1940 geen prooi van het Duitse bombardement of de daarop volgende branden. Ze 
bieden tegenwoordig meestal onderdak aan Marokkaanse, Turkse en Antilliaanse 
gezinnen die hier een belangrijk deel van de bevolking vormen. 
Veel arbeiders uit andere provincies, met name Brabant, vestigden zich in die jaren 
in Feijenoord. De katholieke gemeenschap is er in die jaren vrij groot. 
Toonaangevende bedrijven die veel werkgelegenheid bieden, vestigen zich op 
Feijenoord: de margarinefabriek van Van den Bergh, de brouwerij d'Oranjeboom (uit 
1671) opent hier haar deuren in 1884. Bekend is ook de scheepswerf van Piet Smit, 
die toen gelegen was naast het Feijenoordstadion, en de Gasfabriek. In 1898 komt er 
de eerste lijndienst van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij in de Rosestraat 
naar de Hoekse Waard, en wordt op een steenworp afstand van het beginpunt de 
Wilhelminakerk ingewijd. 
Het andere Feijenoord is wereldberoemd. In de wijk heeft de wieg gestaan van de 

1 ·-'l'ee bekendste Rotterdamse voetbalverenigingen. In 1888 was het Sparta dat werd 
•pgericht in een café nabij het Stieltjesplein. En op 19 juli 1908 Qá: 100 jaar geleden 

dus!) was het in café de Keijzer op de hoek van de Damstraat dat Feijenoord het 
levenslicht zag. 
De voetbalvereniging heette toen nog 'Wilhelmina' en speelde tot 1917 op het 
Afrikaanderplein en daarna aan de Kromme Zandweg. Na een aantal naamswijzi
gingen noemde de vereniging zich in 1921 tenslotte Feijenoord, Op 22 juli 1935 
werd de eerste paal geslagen voor een groot voetbalstadion in de gelijknamige wijk. 
Een voor die tijd kostbaar project van 1,2 miljoen gulden. Nu 100 jaar na haar 
oprichting heeft de voetbalclub van Rotterdam een indrukwekkende erelijst en is ze 
een belangrijk onderdeel van het 'Rotterdam-gevoel'. 

Roelof Vennik 
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Waarom als lid van de afd. 'Rotterdam en Omstreken' registreren? 
NGV-paraplu voor alle af delingen 
Door de websites van de afdelingen virtueel onder één paraplu te brengen met de 
centrale NGV-website wordt benadrukt dat alle afdelingen deel uitmaken van één 
organisatie, de NGV. Dat schept meer duidelijkheid voor de belangrijke doelgroep 
van potentiële leden. 
'Hergebruik' van afdelingsnieuws en af delingsagenda 
Voor het afdelingsnieuws en de afdelingsagenda wordt één centrale bron gebruikt 
waardoor de informatie niet alleen op de afdelingswebsite staat maar ook via de 
centrale pagina's te vinden is. Daardoor zullen we vrijwel dagelijks actualiteiten en 
bijeenkomsten kunnen melden binnen de NGV als geheel, resp. binnen de genea
logische wereld. 
Dat nieuws zal dan door ons ook gezamenlijk op de site moeten worden geplaatst! 
Registratie leden 
We willen op den duur duidelijk maken dat een NGV-lid méér gegevens op de 
website kan vinden dan een niet-NGV-lid. Denk hierbij aan de informatie uit de 
verzamelingen van het Verenigingscentrum. Daarom is er voortaan een inlog-moge
lijkheid voor leden ( en tijdelijk voor gastleden). De faciliteiten die we kennen op de 
huidige centrale website worden ook op de nieuwe site zonder extra belemmeringen 
geboden. 
De extra mogelijkheden op de website kunnen worden gekoppeld aan de registratie 
van de leden om extra faciliteiten te kunnen bieden, bijv. het opvragen van gegevens 
of het stellen van vragen. Registratie op de website is slechts éénmaal nodig waarbij 
de geregistreerde gebruiker een wachtwoord krijgt toegestuurd via e-mail. 
Daarna kan hij/zij met zijn/haar lidnummer en het wachtwoord inloggen op de 
website. 
Registreren en inloggen is mogelijk op de meeste pagina's van de centrale site 
(rechter kolom) en op de afdelingspagina via een menuknop. 
Uw e-mailadres blijft altijd afgeschermd voor de gewone gebruikers van de website .. 
Expertise hij leden 
Leden kunnen opgeven naar welke familienamen hun interesse uitgaat, met welke 
programmatuur ze werken en op welke gebieden zij specifieke ervaring of kennis 
hebben. Op de website is in één oogopslag (in de sectie Uitwisseling) te zien welke 
expertise onder de leden schuilt. 
Hotspot Aktueel 
Één pagina van de website geeft geconcentreerd een overzicht van recent nieuws en 
komende evenementen (nieuws laatste 3 weken; agenda komende 3 weken); het gaat 
( ook) om informatie die via de afdelingssites is ingevoerd. 
Ook wordt zichtbaar welke nieuwe leden zich recent geregistreerd hebben, welke 
nieuwe onderzoeksvragen op de prikbordén zijn gesteld en welke links zijn 
toegevoegd. Afl1ankelijk van de hoeveelheid maken we een selectie van enkele dagen 
tot een week. 
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De pagina 'Aktueel' komt als eerste in beeld, wanneer we naar de nieuwe website 
gaan. 
Af delingsinformatie 
Via het landkaartje onder de knop Afdelingen komt u direct op de afdelingswebsite 
of op de koppelpagina naar de af delingswebsite. Via het menu van de (gemigreerde) 
afdelingswebsite of door het menu van deze koppelpagina kun je nu de geselekteerde 
afdeling zien, wie er recent geregistreerd zijn, over welke kennis men beschikt, 
welke leden een homepage hebben, welke genealogieprogramma's ze gebruiken. 
Daarnaast staan hier links naar afdelingsagenda, afdelingsnieuws, afdelingsprikbord 
en afdelingsnieuwsbrieven [althans voor zover de afdeling al prikborden en nieuws
brieven gebruikt via de nieuwe site!]. 
Verenigingscentrum en Uitwisseling 

L.Je sectie Verenigingscentrum bevat allerlei informatie uit het Verenigingscentrum 
,iet betrekking tot de genealogie. Dus informatie voor de beginnende genealoog, 

maar ook naslagwerken, trefwoordenlijst, inhoudsopgaven van de Gens Nostra etc. 
De sectie Uitwisseling is bestemd voor het uitwisselen van gegevens tussen 
genealogen. U leert uw mede-leden kennen, de speciale kennis die ze mogelijk 
hebben, de door hen bestudeerde families en het genealogische computerprogramma 
dat zij gebruiken. 
NGV afd. Rotterdam en Omstreken af delingshlad 1340 digitaal ontvangen. 
Het afdelingsblad 1340 van de NGV afdeling Rotterdam en Omstreken is vanaf 
heden ook digitaal te ontvangen. Het blad word u per e-mail toegestuurd doormiddel 
van een pdf-file dat u kunt openen en lezen met het programma van Adobe Reader 
(programma is gratis via de site te downloaden) wilt u het afdelingsblad 1340 digitaal 
ontvangen dan moet u hiervoor het formulier invullen via deze link: 'aanvraag 1340 
digitaal'. 

Let op: aanbieding geldig tot 14 juli! 
Ik kreeg eind juni een 'reklame' binnen van Uitgeverij 12 Provinciën in Landsmeer, 
die een oude atlas her-uitgeeft welke dateert uit 1864/5. Het is een boek met maar 
liefst 458 pagina's formaat 23 x 32 cm., en het kaartwerk is (zegt de uitgever) zeer 
~ldzaam. 

de atlas kun je· zien hoe Nederland is veranderd in de afgelopen 150 jaar: je waant 
je weer terug in Nederland van toen ... Ruimte, beslotenheid van dorpen en steden, en 
de natuur heeft nog vaak helemaal vrij spel. 
Met grote precisie en helderheid hebben de makers van de kaarten destijds ontelbare 
details met ragfijne lijntjes op papier gekregen. Je ziet de kleinste bijzonderheden en 
ontdekt steeds weer iets nieuws. De oorspronkelijke kaartserie kreeg dan ook veel 
lof, en vormt een belangrijke bron voor wetenschappelijk onderzoek van het 19e 
eeuwse landschap. De kaarten zijn in zwart-wit gedrukt, voorzien van een uitgebreid 
voorwoord en van een grote zoek-index. 
Kijk eens op *www.l2prov.nl* voor voorbeelden - dat zegt meer dan duizend 
woorden. 
Omdat ik zelf een liefhebber ben van kaartmateriaal, was alleen de prijs nog een 
beletsel... Want 49,00 euro(+ 5,- voor verzending) heb ik er nou ook weer niet voor 
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over. Besteld voor 15 juli zou de prijs echter 39,00 zijn, daarna dus 10 euro meer. 
Maar wanneer we als 'vereniging' ( en ik benader met dit schrijven niet alleen o.a. de 
leden van het ServiceTeam VVV Vlaardingen, van de Historische Vereniging 
Vlaardingen en de laatste-jaars-deelnemers van de Ken uw Stad-cursus maar óók de 
leden van de afdeling Rotterdam e.o. van de Nederlandse Genealogische Vereniging 
NGV) méér dan 10 exemplaren zouden kopen, komt de prijs ineens op 25,- excl. een 
bijdrage in de verzendkosten. En dan wordt het meteen wél weer interessant. 
Ik dacht: als de liefhebbers aan mij vóór 14 juli een bedrag van Euro 26,00 
overmaken (giro 1786 325 t.n.v. A. Ouwendijk, Vlaardingen), dan ga ik ze bestellen 
(ik schrijf dit stukje enkele dagen na mijn eerste rondschrijven - het is nu 28 juni - en 
er zijn er inmiddels al 25 stuks besteld ... ). 
Wanneer je dan ook nog even een mailtje stuurt dátje overgemaakt hebt, dan laat ik 
op dat bericht een antwoord volgen wanneer de atlassen bij mij binnen zijn. Ze 
kunnen dan overdag in de winkel (Kortedijk 16-a, naast de molen in Vlaardingen) 
worden opgehaald - desnoods na voorafgaand telefonisch overleg buiten de ope- ·• 
ningstijden (ben echter van 19 jul-9 aug zelf met vakantie). En voor mensen in de 
regio kan ik wellicht wat adressen koppelen zodat niet iédereen naar Vlaardingen 
hoeft te komen ... 
En zelfs dán geldt nog steeds de uitgevers-garantie en bestelt u geheel vrijblijvend. 
Niet tevreden? Dan gratis retour ( door inlevering weer bij mij in de winkel). 
Een betere deal kun je toch niet maken ... 
En mocht de uitgave je helemaal niet interesseren: even goeie vrienden hoor -
gewoon negeren, dit berichtje ... Ik hoop er misschien gewoon wat mensen een plezier 
mee hebben kunnen doen... Arie Ouwendijk 

IS UW STAMBOOM AL KLAAR? 
Hoewel ik inmiddels begrepen heb dat je bij genealogie nóóit klaar bent, kan ik me 
voorstellen dat u wel eens even 'rust' wilt hebben - eens niét altijd maar bezig wilt 
zijn met uw eigen voorvaderen. 
Welnu - wat lét u om eens een ander onderwerp aan uw speurzin te onderwerpen? In 
onze afdeling is al enkele jaren een project aan de gang wat 'Schilders aan de Maas' 
heet, en waarvoor binnen niet al te lanie tijd een publicatie (in boekvorm?) op stapel 
staat. Maar van ál die schilders welke m Rotterdam en haar regio ooit actief waren, is 
nog een groot aantal gegevens nodig om de publicatie compleet te maken. 
Dus bent u eens op een archief bezig en hébt u even ( al dan niet naast al het 
speurwerk naar uw eigen voorvaderen), probéér dan eens wat in de geest van ons 
'gezamenlijke' project. Wilt u er meer info over: een berichtje aan 
bestuur~rotterdameo.ngv.nl, en u krijgt spoedig een reactie van Roelof Vennik of 
Johan Olékema, die het project binnen onze afdeling 'trekken'. [ao] 

UW KOPIJ en UW 1340 (digitaal of geprint- kán allebij!) 
Kopij voor het volgende (najaars)nummer wordt gaarne in digitale vorm ingewacht 
op het redactie-adres: Kortedijk 16-a-b, 3134 HB Vlaardingen, maar liefst als e
mail -graag voor 1 sept.- naar het redactie-adres: redactiel340@rotterdameo.ngv.nl. 
En denkt u nog even mee: uw volgende 1340 kunt u op paP.ier, maar ook digitaal ont
vangen. Geef in elk geval uw mail-adres öp, zodat wij u óok de nieuwsbrieven kun
nen sturen. Wanneer u het Jiefst 1340 -ook- op papier ontvangt (opdat u 'm zélf niet 
hoeft 'uit te printen'): geef die keuze dan even aan op uw opgavestrookje op de site!). 
Want al zouden we anders de porto besparen: krenterig zijn we ook weer niet! [ao] 

1340 NOV afdeling Rotterdam e.o. 344 Jaargang 22, no. 2 - zomer 2008 



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 2008 € 8, 70 te 
voldoen op gironr. 3049072, t.n.v. Ned. Genealogische Ver. Afd. Rotterdam e.o. te Rotterdam. 

Het bestuur v.d. afdeling Rotterdam e.o. is als volgt samengesteld: 

voorzitter: 
R.K. Vennik (Roelof), Burg. Van Slijpelaan 45, 3077 AD Rotterdam 

tel. (010) 479 0668, e-mail: voorzitter@rotterdameo.ngv.nl 

vice-voorzitter: 
H. Zandbergen (Helmer), Madridweg 91, 3137 AJ Vlaardingen 
tel. (010) 470 4312 / 06 4649 4527, e-mail: vice-voorzitter@rotterdameo.ngv.nl 

secretaris: 
A. Ouwendijk (Arie), Kortedijk 16 a-b (naast de molen), 3134_ HB Vlaardingen 

tel. zaak (010) 435 3322, b.g.g. (010) 434 2474 of 06 55 532 655 
fax: (010) 435 3205, e-mail: secretaris@rotterdameo.ngv.nl 

penningmeester: 
J.C. Wepster (Jan Kees), Hoge Vijver 20, 2923 VP Krimpen a/d IJssel 

(0180) 522 090 / 06 5137 0460, e-mail: penningmeester@rotterdameo.ngv.nl 

lid: 
J.C. Okkema (Johan), Stadhoudersweg 108-a, 3039 CK Rotterdam 

tel. (010) 465 6277, e-mail:bestuurslid@rotterdameo.ngv.nl 

De taken zijn als volgt verdeeld: 

eindredactie blad 1340: 
Arie Ouwendijk, adres zie boven e-mail: redactie1340@rotterdameo.ngv.nl 

verzend-adres blad 1340: 
Corrie Richel - Hatersel Koning, Coppelstockstraat 2, 3132 XN Vlaardingen 

leden-administratie: Jan Kees Wepster, adres zie boven. 

- e. PR-zaken en redactie website: Helmer Zandbergen, adres zie boven. 

afgevaardigden Land.Verg. NGV: Helmer Zandbergen en Jan Kees Wepster 

afdelingsbibliotheek: is thans opgenomen in de landelijke bibliotheek in Weesp. 

Ondersteuning computerzaken: 
info bij Helmer Zandbergen, adres zie boven. 

algemeen e-mailadres: bestuur@rotterdameo.ngv.nl 
website: http://rotterdameo.ngv.nl 

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