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VAN DE BESTUURSTAFEL 
We zijn alweer enkele maanden gevorderd in 't nieuwe jaar! 
Wanneer we terugdenken aan de eeuwwisseling, is het on
waarschijnlijk, dat dát alweer bijna 10 jaar geleden was ... 
en zo 'glijdt de tijd' voorbij. 
Ik werd daar nog eens met de neus opgedrukt, toen ikjl. don
àerdagavond in de Vlaardingse Stadsgehoorzaal een mooie show meemaakte: 
'Irish Wings', met in de hoofdrol de Broadway-musicalster Peter Corry uit 
Ierland. Het is een verhaal dat vertelt hoe de 'Ieren' komen uit Schotland, dan in 
Ierland eigenlijk hun draai niet vinden en weer oversteken naar Amerika. 
'Don't forget where you carne from', was het thema van de eerste tien minuten 
van de show - een fragment waarin ik me ( door de vele verwandten-opsommin
gen) 'waande' als op een 'voorlichtings-avond' van de NGV .... 
Ook onze eigen activiteiten dit jaar zijn 'omgevlogen'... Wat ons bestuur be
treft hoef ik eigenlijk alleen maar terug te denken aan de Genealogische Dag in 
Dordrecht - een erg geslaagde activiteit in de meimaand, waarvan ik me overi
gens niet meer voor kan stellen dat deze manifestatie toch nog maar een klein 
jaar geleden plaatsvond. Ik kwam daar achter toen ik het Jaarverslag van de 
afdeling maakte, en me realiseerde dat dit 'óók 2009' was. Een jaar waarin op 
zoveel gebieden zovéél gebeurde dat ik eigenlijk dacht dat het al in 2008 zou 
hebben plaatsgevonden. Ge,kke gedachte, maar u hebt er wellicht zelf ook last 
van: het is onwaarschijnlijk wat er toch allemaal in één jaar kan gebeuren ... 
In dit blad daarom - behalve een oproep voor onze ledenvergadering (gevolgd 
door weer een interessante lezing) - we.er enkele verslagen van de afdelings
bijeenkomsten in het afgelopen jaar. 
De rest zult u zelf wel vinden. 
Wij wensen u in elk geval weer veel leesplezier toe. [ao] 

UITNODIGING voor de AFDELINGS-JAARVERGADERING 
gevolgd door een LEZING over de zgn. 'Hollandgänger' 
verzorgd door de heer Peter A. van Golen uit Vinkeveen. 
Het Afdelingsbestuur nodigt hierbij alle leden uit voor haar Jaarlijkse 
Afdelingsvergadering, welke dit keer wordt gecombineerd met een informatieve 
lezing over de zgn. 'Hollandgänger', die in de 1 ge en 19e eeuw naar Nederland 
kwamen om hier als gastarbeiders te werken. Veel thans in ons land inge
burgerde namen blijken afkomstig van deze groep. 

Deze bijeenkomst wordt gehouden op ZATERDAGMIDDAG 17 APRIL, 
vanaf 14:00 - 17:00 uur in het zalencentrum van Café- Restaurant Rustburcht 
aan de· Strevelsweg 744/746, 3083 AT Rotterdam (tegenover metrostation 
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Zuidplein, aan de Motorstraat)~ 
Ook met de auto is De Rustburcht snel en gemakkelijk te bereiken: vanaf de 
snelweg, bij 'Vaanplein' naar het Zuidplein is heel eenvoudig, daar rechtsaf en 
meteen rechts de Motorstraat in ( onder de loopbrug door die naar het Ikazia
Ziekenhuis gaat). In de nabije omgeving is voldoende parkeerruimte, voor het 
gebouw betaald, maar in de achterliggende (industrie-)straten kosteloos. 
U bent van harte welkom op deze ledenbijeenkomst! 

Kort overzicht van het programma: 
- vanaf 13:45 uur: Welkom met koffie of thee. 
- 14:00 uur: aanvangjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (zie verder). 
- Na de pauze een informatieve inleiding 'Hollandgänger' door de heer Peter A. 
van Ooien (info: zie verder) .. 
Daarna is er uiteraard nog gelegenheid tot het stellen van vragen aan spreker, 
maar ook over andere zaken op genealogisch gebied, onderlinge uitwisseling 
van ervaringen en gegevens enz., in de vorm van b.v. 'l 0-minuten-praatjes'. 
Het bestuur zal het op prijs stellen o~ van u vooraf even te vernemen wanneer u 
daarvan gebruik wilt maken. 
Toegang tot deze bijeenkomst is voor leden ( én huisgenoten) gratis. 
Belangstellenden zijn van harte welkom - als t~gemoetkoming in de kosten 
betalen zij € 4,-- p.p. inclusief een consumptie. 

De AGENDA van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering luidt als volgt: 

1. Opening, om 14:00 uur. 
2. Mededelingen en vaststelling van de Agenda, en verslag vorige Jaar
vergadering (18 april 2009 - het verslag vindt u in 1340-zomer-uitgave 2009, 
Jaargang 23 no. 2). 
3. Verslag van de secretaris over 2009 (zie verderop in deze 1340). 
4. Financieel verslag penningmeester over 2009 (zie verder). 
5. v,erslag van de Kascommissie. 
6. Begroting 2009. 
7. Benoeming van de nieuwe Kascommissie 
8. Bestuursverkiezing: 
Aftredend volgens rooster zijn onze bestuursleden 
Jan Kees Wepster (penningmeester) en Conny Biesheuvel. 
Beiden vervulden in resp. 2008 en 2009 een vacature welke dit jaar volgens 
schema weer tot herverkiezing leidt, en beiden gaven te kennen opnieuw 
verkiesbaar te willen zijn. 
Evt. tegencandidaten kunnen tot een week voor de bijeenkomst worden 
aangemeld bij de secretaris van onze afdeling. 
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9. Voorstel tot het (jaarlijkse) herbenoemen van de afdelings-afgevaardigden 
naar de Algemene Vergadering van de NGV, te weten de bestuursleden 

Helmer Zandbergen, en Jan Kees Wepster als plaatsvervanger. 
10. Landelijke ontwikkelingen binnen de vereniging NGV ( o.a. de Denk-tank -
zie voor de laatste informatie de uitgave van Gens Nostra). 
11. Project 'Schilders aan de Maas' - de stand van zaken. 
12. Rondvraag 
13. Sluiting Het bestuur. 

Na de p_auze: 

Mogelijk heet u Fronik, Grüter, Reurings, Klinkhamer, Börger" Bader, Koele
man of Meijer. Dan valt niet uit te sluiten dat er na het aanhoren van de lezing 
over 'Hannekenmaaiers en Kiepkerels' enige herkenning zal zijn. Zo niet, dan 
hoop ik toch dat er enige nieuwsgierigheid is gewekt. 
'Hannekenmaaiers en Kiepkerels - Gastarbeiders in de 1 ge en l 9e eeuw uit 
Duitsland'. Zij bouwden een stamboom op in Nederland. Wat kwamen zij hier 
doen? Waar begon hun stamboom? 
Peter van Golen uit Vinkeveen zal het ons deze zaterdagmiddag vertellen. 

PROJECT 'SCHILDERS AAN DE MAAS' 
(herhaalde oproep). In ons afdelingsblad is al eerder melding gemaakt over het 
project waarmee we binnen onze afdeling bezig zijn, n.l. het verzamelen van 
genealogische gegevens over kunstschilders die voor 1900 in Rotterdam zijn 
geboren of daar werkzaam zijn geweest. Dit project omvat een groot aantal 
stamreeksen en fragment-genealogieën. 
Ons bestuurslid, tot voor kort afdelingsvoorzitter Roelof Vennik is in 1994 met 
dit project gestart, en werkte er o.a. in samen met Johan Okkema, welke in onze 
Ledenvergadering van vorig jaar zijn stokje overdroeg aan Helmer Zandbergen. 
Tot nu toe is er in archieven en literatuur gestuit op de namen van ruim 700 
kunstschilders. Veel informatie is dus al gevonden - naspeuring en checken van 
een aantal gegevens moet echter nog gebeuren. 
Graag zou het bestuur zien dat een tijdelijk werkgroepje de 'laatste loodjes' tot 
stand brengt. Veel zal daarbij kunnen gebeuren in uw eigen tijd, met door
melding van (wellicht in 't Archief) gevonden gegevens per e-mail aan de 
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coördinator van het project, waarna ten slotte dit project 'tot een afronding' kan 
komen, met als hoogtepunt het uitgeven van een boek. 
U kunt zich (natuurlijk) tijdens de bijeenkomst aanmelden voor meer 
informatie, maar ook wanneer u deze zaterdag verhinderd bent, kunt u zich nog 
aanmelden. In samenspraak met de geïnteresseerden kan dan een actieplan 
worden opgezet en kunt u zich er definitief voor opgeven. [ ao] 

JAARVERSLAG 2009 NGV AFD. ROTTERDAM e.o. 
Het bestuur van de 'afdeling Rotterdam e.o.' vergaderde in het verslagjaar 5 keer 
(20 januari- 6 april - 8 juni - 31 augustus en 2 november). Als vaste 'vergader
stek' fungeerde (met enkele uitzonderingen in verband met combinatie-bijeen
komsten met de voorbereidingswerkgroep voor de Landelijke Genealogische 
Dag) wederom de huiskamer van ons voormalige bestuurslid Mw. Corrie Richel 
- Hatersel Koning in Vlaardingen, waar het bestuur altijd een goed onthaal en 
prima 'verzorging' geniet. 
Het bestuur bestond sinds de Ledenvergadering van voorjaar 2009 uit Helmer 
Zandbergen (vz), Arie Ouwendijk (secr.), Jan Kees Wepster (pmr), Roelof 
Vennik (teruggetreden als voorzitter) en Conny Biesheuvel (nieuw bestuurslid). 
Johan Okkema legde zijn bestuurslidmaatschap na 11 jaar neer. 
Dat we een tamelijk actief bestuur hadden, was inmiddels ook bij het hoofd
bestuur bekend, wat daarom ons afdelingsbestuur verzocht om - samen met 
afgevaardigden uit het bestuur van de afdeling West Noord-Brabant - de orga
nisatie van de Landelijke Genealogische Dag (16 mei 2009 in Dordrecht) ter 
hand te nemen. Onze afdeling verzorgde daarbij twee cruciale taken: het secre
tariaat en de financiën, terwijl de organisatie vanuit 'historisch perspectief werd 
ondersteund door 2 leden van het landelijk bestuur. Het werd een zeer geslaagde 
dag, goed bezocht vanuit vele delen van het land ( en uit België), waarbij - na de 
openingsspeech door de Commissaris der Koningin van Zuid-Holland - een 
zeer uitgebreid programma werd aangeboden in de Wilhelminakerk (met 's 
morgens drie voordrachten, 's middags nog enkele lezingen en een aantal 
activiteiten in de stad Dordrecht), met een afsluitend diner. 
Ook in deze organisatievorm was de communicatie via e-mail van cruciaal 
belang, en stelde het de organisatiewerkgroep in staat om het aantal werkgroep
bijeenkomsten tot de hoogst-noodzakelijke te beperken. Ook hier werd (in 
navolging van onze nieuwe afdelingswerkwijze) veel voorwerk via e-mail 
verricht en dienden de gehouden bijeenkomsten voornamelijk om een aantal 
zaken onderling af te kunnen stemmen - het onderling contact mag ook hier 
'optimaal' genoemd worden. 
De digitalisering van het blad 1340 werd in 2009 afgerond; aan een fors aantal 
leden wordt het inmiddels ook per e-mail verzonden, al is een groot aantal leden 
nog altijd erg 'verknocht' aan een papieren versie. 
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Het blad verscheen in 2009 met 3 uitgaven: een voorjaars-, zomer- en najaars
nummer. De gehele jaargang bestond nu uit 52 pagina's. 
Door alle extra bestuurs-inzet bleef het aantal Ledenaktiviteiten in de rest van 
het jaar wat achter bij de wens, doch 'in de pas' met onze door landelijk 
penningmeester geboden mogelijkheden. In het voorjaar hielden we - na de 
pauze van de Afdelingsvergadering op 18 april, een bijeenkomst met Bas WiJ
schut over het genealogisch computerprogramma 'Gens Data Pro' - een zeer 
geanimeerde en interessante bijeenkomst met een grote opkomst. 
Na de Genealogische Dag hielden we op zaterdag 3 oktober een excursie met 
plm. 10 leden naar het Landelijk Centrum in Weesp, om daar kennis te nemen 
van de vele activiteiten welke onze vereniging (vaak in stilte) verricht ter bevor
dering van genealogisch onderzoek. 
Het jaar werd afgesloten met een inleiding, op zaterdag 14 november, met Wil 
Schackmann over de vroegere activiteiten in de Proefkolonie van de Maat
schappij van Weldadigheid. Tegen de verwachting - en de geboden interessante 
voordracht - in viel het aantal aanwezigen die keer wat tegen en stokte de teller 
bij plm. 15 aanwezigen, wat jammer was gezien de investering in die middag. 
De eerste bijeenkomst in dit nieuwe jaar telden we echter alweer 25 deelnemers, 
dus het bleek gelukkig maar een 'tijdelijke inzinking'. 
Daarnaast waren er in het verslagjaar enkele overlegmomenten met onze zuster
vereniging 'Ons Voorgeslacht', een (v/h. Zuid-)Hollandse organisatie. 
Ons bestuur vaardigde telkens minimaal twee bestuursleden naar dat overleg af. 
Het resulteerde in een mini-symposium op 14 maart 2009 in Den Hoorn, met als 
thema 'De Middeleeuwen', waarbij ons ~estuurslid Roelof deelnam in de voor
bereidingswerkgroep. 
Tijdens onze Afdelings-bijeenkomsten op 18 april en 14 november werden te
vens de zaken van de Landelijke Vergadering besproken en een mandaat mee
gegeven aan onze twee afgevaardigden. Met enig onbegrip werd kennis geno
men van de voorstellen van de 'Denktank' ten aanzien van de toekomst van onze 
vereniging, maar met het opheffen van de 'afdeling Computer-genealogie' kon 
de afdeling instemmen, zeker wetende dat het in de nieuwe situatie zal worden 
benoemd tot een verenigings-Dienst. 
Penningmeester (Jan Kees) nam deel aan een landelijk NGV-penningmeesters
overleg, maar wegens persoonlijke omstandigheden was ons bestuurslid PR 
(Helmer) helaas niet in de gelegenheid om de landelijke NOV-bijeenkomst voor 
PR-medewerkers bij te wonen. Om dezelfde reden moest dit jaar worden afge
zien van deelname aan de Landelijke Archievendag, waarvoor één van de 
streekarchieven dit jaar op het verlanglijstje stond. 
Wel namen drie van onze bestuursleden deel aan de Landelijke cursusdag voor 
afdelingsbestuurders, welke na vele jaren weer gehouden werd. 
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Onze afdelings-website werd geheel geïntegreerd in de nieuwe landelijke NGV
website, waarbij de landelijke maandelijkse leden-rondzendingen een prima 
aanvulling zijn op het blad Gens Nostra. Veel afdelingsleden kregen daarnaast 
in hun eigen 'brievenbus' enkele tussentijdse afdelingsnieuwsbrieven toegezon
den (bent u nog niet geregistreerd? Kijk er eens naar!). 
Tot zover het verslag van het 'bestuurlijke reilen en zeilen' van onze afdeling in 
het afgelopen jaar 2009. [ao] 

FINANCIEEL VERSLAG 2009 en BEGROTING 2010 
van de NGV afdeling Rotterdam e.o. 
Liep het aantal leden in de loop van 2008 iets terug: van 512 naar 505 - in 2009 
stopte de teller op 533, een lichte stijging dus. Daarmee was de aanwas dus 28 
nieuwe leden. Het aantal 'bijkomende leden' ( die elders lid zijn maar wél onze 
'1340' willen ontvangen) steeg in die periode van 35 naar 39 - eveneens een 
lichte toename. 
Landelijk waren deze getallen resp. (eind 2007) 9183, (eind 2008) 9238 en 
( eind 2009) 9165, wat dus een lichte afname te zien gaf. 
Voor 2009 werd bij de landelijke penningmeester een begrotingsbedrag aange
vraagd van€ 6400. Er is toegekend€ 4000. De posten zijn naar rato verdeeld. 

Financieel verslag over het boekjaar 2009 en begroting voor het boekjaar 2010: 
werkelijk begroting werkelijk begroting 
2008 2009 2009 2010 

Ontvangsten 
Bijdrage NGV 4000,00 4208,84 3800,00 
Abonnementen 1340 10,00 
t.b.v.Jub. Rekening 24,00 
Verkoop boeken 5,00 
Rentebaten Jub. Rekening 41,85 
Diverse 37,12 
Totaal 4000,00 4326,81 3800,00 

Uitgaven 
Afdelingsblad: 
1340 druk 1970,75 
1340 porti 556,38 
Totaal 2428,42 2250,00 2527, 13 2550,00 

Bestuur: 
Vergaderingen 75,00 
Reiskosten 44,70 
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Kantoorkosten 
Bank.kosten 
Porti kosten 
Overig 
Totaal 

Ledenbijeenkomsten: 
Zaalhuur 
Consumpties 
Lezingen 
Reiskosten spreker 
Overig 
Totaal 

PR: 
Relatiegeschenken 
Materiaal presentatie 
Reiskosten 

399,73 

484,70 

17,67 
20,00 
22,00 
48,99 

468,75 228,36 

300,00 
66,30 
150,00 
73,40 
97,09 

750,00 686,79 

400,00 

650,00 

Totaal 65,50 250,00 0,00 200,00 

Diversen 19,08 281,25 193,67 0,00 

Totaal 

Per saldo 

3397,43 4000,00 3635,95 3800,00 

-3397,43 0,00 690,86 0,00 

Voor zover bekend zijn er over 2009 (en voorgaande jaren) géén bedragen meer 
te ontvangen of te betalen. 

IS UW 'PROFIEL' NOG CORRECT? 
Heeft u uw profiel aangemaakt op de NGV-site? Graag verzoeken wij alle af- ~ 
delingsleden om op de NGV-website af en toe uw gegevens te controleren. 
Er zijn in de 'profielen' heel veel e-mailadressen niet juist meer, waardoor u ook 
de landelijke en afdelingsnieuwsbrieven niet (meer) ontvangt. Mogelijk komen 
ook andere gegevens in aanmerking om te worden gewijzigd. 
Wij danken u bij voorbaat voor de te nemen moeite. 
ONS AFDELINGSBLAD 1340 PER E-MAIL ONTVANGEN? 
U kunt dit ook héél eenvoudig aan ons doorgeven via: 
1 - www.ngv.nl 2 - afdelingen (boven in groene balk) 3 - kiezen voor RTM 
4 - kies afdelingsblad onder Over de afdeling (links op pagina) 
5 - kies daarna voor de knop "aanvraag 1340 digitaal". 
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U ontvangt dan voortaan 1340 via e-mail als een prima leesbaar pdf-bestandje. 
Wie in het verleden ooit aangaf om 1340 bij voorkeur via e-mail te ontvangen 
maar tot heden nog steeds een papieren exemplaar ontving, vragen wij om via 
deze weg dat verzoek nog even opnieuw te doen. 
Wanneer onze afdeling zo over uw e-mail-adres beschikt, is het voor ons ook 
mogelijk om onze onregelmatige 'Nieuwsbrieven' naar u door te sturen (die 
worden niet afgedrukt en verzonden). Kijkt u daarvoor dus nog eens uw 'pro
fiel' na, op de ledenlijst van de website (alleen met inlog mogelijk). 
Overigens: er zijn een aantal leden in de afdeling, die de jaargangen van 1340 
bewaren / inbinden, en daarom dan van de (gemakkelijker doorzoekbare) digi
tale versie weer een 'printje' maken. Niet doen! Wanneer u in het venster onder 
bovenstaande opgave bij 'opmerkingen' nog even aangeeft "ook graag op pa
pier", dan zorgen wij dat uw etiketje gewoon gebruikt wordt! 
Wij danken u bij voorbaat voor de moeite. [jkw] 

VOORDRACHT OVER DE 'PROEFKOLONIE' 
Op zaterdagmiddag 14 september 2009 had het bestuur voor u een afdelings
bijeenkomst verzorgd over "De Proefkolonie". 
Na een welkomstwoord door onze penningmeester aan de aanwezigen van deze 
bijeenkomst en aan de gastspreker van vanmiddag, de heer Schackmann, wer
den ook de volgende punten nog tijdens de opening genoemd: de resultaten van 
de "denktank" over de toekomst van onze (landelijke) vereniging, en de over
heveling van de afdeling Computergenealogie die een Verenigings-dienst ge
worden is. 
Daarna geeft hij het woord aan de spreker, dhr. Will Schackmann. 

De proefkolonie. 
In het jaar 1818 leeft meer dan de helft van de bevolking in armoede, o.a. door 
het mislukken van oogsten. Ene heer v.d. Bosch richtte daarom de maatschap
pij van weldadigheid op. De burgers lieten 5 cent per week opzij leggen. 
Daardoor kon er een landbouwkolonie opgericht worden in de omgeving van 
Drenthe. 
Er waren weldadigheidsclubs per dorp/gemeente, die gezinnen uitzochten die 
voor een verblijf in de kolonie in aanmerking zouden kunnen komen. 
Het landgoed in de buurt van Vledder werd op 18 augustus gekocht en op 25 
augustus begint men reeds met de bouw. 
Koning Willem 1 van Oranje, zoon van Prins Frederik is voorzitter van de 
kolonie (Frederiksoord). 
Op 29 oktober komen dan de eerste proetkolonisten. Er staan dan 52 huisjes 
met ongeveer 2 ha. land eromheen. De oppervlakte van de woning is 4,5 bij 4,5 
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meter, een huis van steen incl. de haard. Er was een trapje naar zolder voor de 
bedstedes. 
Het was immers altijd beter dan de armenhuisvestiging in de grote steden. 
Er zijn huisjes, die momenteel NOG bewoond worden (momenteel worden er 
zelfs vakantiewoningen bijgebouwd .. !). 

Dit zijn maar enkele fragmenten uit de lezing van de heer Schackmann. Indien 
u meer wilt weten over de (geschiedenis van de) Proefkolonie, en u heéft helaas 
de lezing niet bij kunnen wonen, dan raad ik u aan het boek van Wil Schack
mann te lezen, getiteld: "De Proefkolonie", Vlijt, vaderlijke tucht en het 
weldadig karakter onzer natie ( ook verkrijgbaar via de boekhandels). 
Daarin vertelt hij over het ontstaan van de Drentse koloniën die in het begin van 
de 19e eeuw door de Maatschappij van Weldadigheid werden gesticht. Het doel 
was verarmde landgenoten uit hun toestand van 'diepe ellende en daaruit sprui
tende zedelijke verbastering' te halen. In een nog woest en maakbaar Drenthe 
zouden zij leren met landarbeid de eigen kost te verdienen. 
Met veel liefde voor het onderwerp en voor de mensen die er een rol in spelen, 
en met oog voor vermakelijke details, vertelt Schackmann over het ontstaan van 
de Maatschappij, over de landelijke inzamelingsactie, maar vooral, over het 
leven van de eerste 52 proefkolonisten in het net geopende dorp Frederiksoord. 

[eb] 
LEZING OVER VOOR- en ACHTERNAMEN. 
Op zatermiddag 23 januari j.I. organiseerde uw afdelingsbestuur een nieuw
jaarsreceptie voor u georganiseerd. We .hopen dat u deze bijeenkomst net zo 
prettig ervaren heeft als wij. 
Het aantal bezoekers loopt (gelukkig) op en de sfeer was gezellig. 
Ik was zeer vereerd dat ik voor u de lezing mocht verzorgen over de herkomst 
en betekenis van voor- en achternamen. 
Na afloop werd ik door enkele mensen benaderd met de vraag of ik soms ook 
een verslagje had van de lezing, zodat ze thuis het een en ander nog eens na 
konden lezen. Aan deze vraag wil ik graag voldoen, dus bij deze. 
De naamkunde of onomastiek is de wetenschap van de eigennaam in al zijn 
aspecten. 
Voornamen: 
-Ontstaan uit Germaanse talen, in te delen via dierennamen (Bernhard), 
wapennamen (Hildebrand), strijd en zege (Siegfried), edele afkomst (Adelbert) 
en heldenroem (Roderik). 
-Ontstaan uit Bijbelse namen en heiligennamen (Johannes). 
-Klassieke namen, ontstaan uit Latijnse en Griekse mythologie(Diana). 
-Europese namen, zoals namen uit Keltische landen (Tristan), Romaanse namen 
zoals uit Franse cultuur. 
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-Slavische namen, zoals uit Polen en Rusland. 
En tenslotte zijn er de Niet-Europese namen. Door het grote aantal buitenlandse 
immigranten heeft ons namenbestand een boeiende aanvulling gekregen. 
Er zijn heel veel boeken verkrijgbaar, waarin de voornamen van jongens en 
meisjes verklaard worden. Vaak worden deze boeken gekocht/ geleend als er 
een baby op komst is, maar ook voor de genealogie-onderzoekers, kunnen zij 
uitkomst brengen. 
Achternamen: 
Afhankelijk van de ontwikkelingen van een volk, ontstaat er de behoefte om een 
achternaam/ geslachtsnaam/ familienaam aan te nemen. 
-De grootste groep achternamen bestaat uit patroniemen: achternamen die ont
_., an zijn uit de voornaam (van de man). 'Zoon van' herkent men aan de uitgang 

en, -zon, -issen, e.d., als in Jansen, Gerritsen en Pietersen. 
-Dan is er de groep achternamen, die afgeleid zijn van een woonplaats uit 
Nederland of buurlanden. Men mag dan aannemen, dat de voorouders oor
spronkelijk uit die woonplaats of landstreek komen: Van Antwerpen of van 
Deutekom (=Doetinchem). 
-Adresnamen: een grote groep, wiens naam verwijst naar een woonomgeving, 
zoals Van de Heuvel, van Dijk, van de Bos. Ook namen van uithangborden kan 
met in deze categorie plaatsen: omdat er vroeger geen straatnamen waren, werd 
men vernoemd naar het bord/het teken dat bij een woning of bedrijf hoorde. 
-Beroepsnamen: veel achternamen zijn ontstaan uit het beroep van de vader: 
Bakker en de Smit. Ook zaken die te maken hadden met het beroep werden ge
bruikt: Hoppenbrouwers of (den) Hamer. 
-Daarnaast heb je achternamen die afgeleid zijn van een bepaalde karaktertrek: 
De Goede, Vreugd en Vrolijk. Of afleidingen van uiterlijke kenmerken: de 
Zwart, de Groot. 
-Tenslotte is er nog altijd een groep met achternamen die niet zo gemakkelijk te 
herleiden zijn. Deze -vaak typische achternamen- zijn meestal ontstaan net voor 
• ~ 14, omdat Napoleon de wet invoerde, dat iedere burger een familienaam / 

hternaam moest hebben. 
Ook over verklaringen van achternamen zijn boeken verschenen. 
En sinds we gebruik kunnen maken van de p.c. kunt u via internet ook heel veel 
betekenissen van namen opvragen. 
Klik ook eens op de site van het Meertens-instituut , daar vindt u nog meer 
achtergrondinformatie. Veel succes, met uw eventuele zoektocht! 

[Conny Biesheuvel -van den Eijnden] 

HlJWELIJKSCONTRACT ANNO 1614 
Wij ontvingen van mevrouw Anje G. Bousema - Valkema uit Hoevelaken de 
volgende bijdrage voor '1340'. 
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Als vrijwilligster in het Archief Eemland in Amersfoort transcribeert zij twee 
ochtenden per week oude notariële aktes uit begin 1600. 
Zo 'vertaalde' zij recent een huwelijkscontract uit 1614 van een bruidspaar 
waarvan de 'echtelieden' beide voor de 2e keer trouwen en hun bezittingen in
brengen, waarvan ook nog met als oorsprong Rotterdam. Eén voorbeeld: de 
man brengt in een rentbrief van 2000 gulden sprekende op huis en erf in de 
Wijnstraat te Rotterdam. 
Onderstaand vindt u de bewuste akte, waarin mijns inziens veel interessante 
gegevens vermeld worden. Het is niet een exacte transcriptie van het origineel, 
want dan zou de tekst nog veel langer zijn. Het gaat om de inhoud. 
Om het stuk beter 'leesbaar' te maken zijn al veel woorden in hedendaags Ne
derlands vertaald. Het a.s. bruidspaar woont kennelijk in 1614 in Amersfo~ 
De genoemde guldens zijn allemaal carolus guldens. 

(Bron Notaris Johan van Ingen AT 002b-005, folio 17 e.v. d.d. 4-6-1614. 
Archief Eemland te Amersfoort). 

Huwelijkscontract tussen Cornelis Janszn de Jonge en Grietgen Woutersdr. 
Joris Joosten en Johan van Ingen vanwege Cornelis Janszn de Jonge, bruidegom 
ter ener en Wijnant Wouterszn en Johan Evertzn van Rutenbeeck vanwege 
Grietgen W outersdr, bruid ter andere zijde. 
Cornelis Janszn de Jonge brengt in een rentebrief van 2000 car. guldens, 
sprekende op zekere huysinge en erve staande in de Wijnstraat tot Rotterdam, 
daarvan possesseur is Daem Alewijnzn, backer, met nog 140 gulden 12 stuivers 
en 8 penningen voor 't verloop van de interesse tot dese dage toe verschenen en 
onbetaald zijnde. Item een obligatie van 966 gulden, 19 stuivers en 10 pen
ningen mitsgaders noch so aan 't verloop van deselve interesse als 158 gld. 11 
st. l O penn. sprekende tot laste van de voors. Joris Joosten, zwager van de a.s. 
bruidegom tot Rotterdam. Item zekere obligatie of coopcedulle tot laste van 
Pieter Corneliszn, zoon van Machtelt Aerts tot Rotterdam ter somme van 
gld. mitsgaders de interesse tot deze tijd toe ter somme van 53 gld. en 10 
stuivers. Item een obligatie van 600 gulden hoofsom sprekende tot laste van 
Jeronimus Craeyvanger ter Goude (Gouda) met de interesse vandien als boven 
afgetogen sijnde 't geen deselve Jeronimus Craeyvanger daartegen competeert 
per reste 18 gld. en 13 st. Nog een obligatie van 400 gld. hoofsom sprekende op 
Pieter Henricxzn tot Rotterdam met verloop tot 3 gld. 2 st. en 8 penningen. Item 
aan gereet geld de som van 400 gulden, en van eenen Hobbe Dingemanszn staat 
mede gereet te ontvangen en alsulcx nog als gereet geit alhier gerekent 100 gld. 
En dit alles boven enige quade schulden daarvan indien ietwas compt sal in de 
navolgende conquesten commen. 
Item noch boven de toekomende bruidegoms huys timmer gereetschap en zijn 
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huysraet, mitsgaders ook boven sijn clederen als dewelcke buyten 't voors. 
gereet geld betaalt zijn. 
Hiertegens staat te betalen 't geene de toekomende bruidegom ter zake van de 
twee voorkinderen montcosten tot dese tijd toe schuldig is, ter somme van 16 
gld. 9 st. en 4 penningen. Nog op de laste van dat de toekomende bruidegom 
dese]ve zijn twee voorkinderen gehouden is te onderhouden in costen en 
dranck, clederen en andere nootdruften tot haar mundige jaren en mundich 
zijnde, eerlick gecleet uit te setten en bovendien elcx van deselve alsdan noch te 
betalen de som van 200 carolus guldens eens, naer luyt de testamente tussen 
Cornelis Janszn de Jonge en Clare Joosten zijn vorige overleden huysfrou, voor 
Jacob Zijmonzn, notaris te Rotterdam d.d. 16-9-1604 gepasseert . 
...... î daarboven noch alsdan te betalen elcx 200 gld. voor derselver overleden 

oeders clederen en cleynodiën dewelke volgens de huwelicxe voorwaarden 
tussen henluyden voor deselve notaris opgerecht d.d. 25-1-1604 aan deselve 
kinderen moeten blijven, dewelke 400 gulden de voorn.Cornelis Janszn de 
Jonge tot meerder seeckerheyt bij desen alsnog belooft ter voors. 
tijde , te weten tot zijns voors. voorkinderen mundige dagen of huwelick te 
betalen met welke 400 gulden elcx en gecleet en gereet alsboven deselve 
voorkinderen voor haars moeders goet sullen moeten afstaan. 
In soo verre de toekomende bruidegom namaals belieft sall deselve 
voorkinderen indien deselve met sijn wille commen ten huwelicken off daarna 
bij zijn leven noch mogen geven en laten volgen soo veel van zijn voors.aan
gebrachte goet (uytgesondert sijn timmergereetschap, huysraet en clederen) dat 
deselve voorkinderen met de voors. 800 gulden en eerlicke uytsettinge in 
clederen, de helft van de voors. aangebrachte goederen hebben sullen. 
En in soo verre de toekomende bruidegom quam te overlijden sonder deselve 
sijne voor-kinderen de helft van zijn voors. goederen te hebben ]aten volgen, dat 
in sulcken gevalle deselve sijn voorkinderen deselve helft van de aangebrachte 
goederen ( de voors. 800 gulden en de onkosten van haarluyder bruloftsclederen 
l Jrin begrepen zijnde) na zijn dood vooruit zullen trecken in voegen als 
ffferluyder moeders goet, uitgezonderd 't voors. timmergereetschap, huysraet 
ende clederen van de toekomende bruidegom 't welck in deselve helft van de 
goederen niet en sal zijn begrepen. En in soo verre enich van beyde de kinderen 
quamen te sterven zonder geboorte na te laten, sullen op malcander vererven. 
Blijvende niettemin Cornelis Janszn de Jonge zijn dispositie testamentair vrij in 
soo verre hij deselve zijn voorkinderen het vorder van de voors. helft van zijn 
goederen bij zijn leven henluyden off enich van beyde niet en hadde laten 
volgen te maken daar ende soo 't hem zal be1ieven, te weten 'tgeene deselve 
helft boven 800 gulden en uytsetten in clederen zal bedragen. In soo verre die 
twee voor-kinderen beyde quamen te sterven zonder geboorte na te laten, zullen 
de voors. 800 gulden erven op de naasten van haarluyders moeders zijde. 
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Hiertegen brengt Grietgen Woutersdr. in een rentebrief op de stadt van Rotter
dam in hoofsom 700 gulden en 32 gld. 15 st. voor 't verloop tot dese dage. 
Nog een rentebrief sprekende op Peel Wouterzn tot Nijkerck in hoofsom van 50 
gulden en 9 gulden voor 't verloop van de interesse. Item nog op de voorn. 
Wijnant Wouterszn, haar broer. 122 gulden die deselve bij afrekening schuldig 
gebleven is. Item noch op Jeronimus Craeyvanger ter Goude 100 gulden. Item 
op Wouter Wijnen haar vader, 250 gulden en 15 gulden voor een jaar interesse. 
Noch aan gereet geit en voor seecker verloop op Mathijs Spranger tesamen 125 
gulden. Item nog de lijftocht in 98 gulden jaarlijks op de voorn. Mathijs 
(Matheus) Spranger als possesseur van 't erff leggende opt hoecken van de 
Boomenslooth tot Amsterdam, welcke lijftocht Grietgen Woutersdr. bij de 
testament van zaliger Hillebrant Claeszn, haar vorige overleden man gemat 
is. Welverstaande dat het voors. aangebrachte huwelicxgoet van Grietgen ~ 
voorn. na haar doode sall afgaan en wederom erven op de erfgenamen van 
zaliger Hillebrant Claeszn voorn., de somme van 231 gld. 10 st. dewelke haar 
portie van de erfenisse meerder dan 600 gulden voor haar kindsgedeelte bij de 
huwelicxe voorwaarden eertijts tussen henluyden opgerecht benoempt, 
bedragende was, blijckende sulcx mede bij de afgescheyde tussen deselve 
Grietgen Woutersdr. en de erfgenamen van Hillebrant Claeszn opgerecht. 
En dit alles boven alsulcken huysraet, clederen en vorder mobilia dewelke de 
toekomende bruid hebbende is. 
Des zijn conditien dat indien de voors. toekomende echleluyden of enich van 
beyden quamen te sterven sonder geboorte bij de ander verwekt na te laten off 
al na lieten en deselve zonder vorder geboorte quamen te sterven dat in sulcke 
gevalle die voors. aangebrachte goederen sullen commen en gaan elcx aan de 
sijde daervan die gecommen sijn, bedragende des voors. toekomende 
bruidegoms aangebrachte goederen ter somme van 5429 gulden boven zijn 
huysraet en timmergereetschap en clederen op de lasten van der kinderen 
moeders goet boven respectievelick verhaelt en het aangebrachte goet van de 
toekomende bruyt ter somme van 1503 gulden en 15 stuivers boven die lijft 
van de voors. 98 gulden jaarlijks op de voorn. Spranger en haar clederen, 
cleynodien en huysraet op de laste van de voors. 231 gulden 10 stuivers 
dewelke neffens de voors. 98 gld. jaarlijks na doode van Grietgen Woutersdr 
wederom sullen succederen op de erfgenamen van zaliger Hillebrant Claeszn. 
als voren verhaelt is, en zal de huysraet in alle gevallen sijn gemeen en die 
clederen en cleynodien gaan yder aan zijn zijde. Winst en verlies des boedels 
zal zijn half om half en erfenisse voor geen winst gerekent zijnde. 
De toekomende echteluyden mogen elkander ten alle tijde lijftochten. 

Tot zover deze acte. Beetje begrijpelijk? 
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DE GRENZEN VAN DE NIET-WESTERSE 
GENEALOGIE-BEOEFENING (deel II) door Roelof K. Vennik. 
Enkele jaren geleden vatte het Hoofdbestuur van de NGV en ook het Centraal 
Bureau voor Genealogie het plan op het oog op de toekomst te richten. 
De hoofdbedachte hierbij was dat in de komende generaties de nieuwe Neder
landers belangstelling zouden krijgen voor stamboomonderzoek. Zo publiceert 
het CBG een aantal gidsen die het onderwerp hebben van de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van de genealogiebeoefening in het land van oorsprong. 
Daar waar geschreven bronnen ontbreken leek het in ieder geval de recente 
orale familiegeschiedenissen te documenteren. Hierbij realiseerden we ons dat 
het op één of andere wijze vastleggen van deze gegevens veel werk zou ople-
L .ren en niet zou kunnen plaatsvinden zonder de hulp en de medewerking van 
Te Turkse en Marokkaanse gemeenschap. Al spoedig bleek dat we in een pat
stelling terecht waren gekomen. 
Met de onderzoeksmethoden zoals ons die als beginnende genealogen zijn in
gepeperd komen we in de Islamitische wereld niet ver. Al snel zullen we erva
ren dat degelijke publicaties van redelijke tot zeer goede kwaliteit zoals ons die 
via de genealogische bladen of websites tot ons komen hier onmogelijk zijn 
door het ontbreken van een centrale burgerlijke stand. Dit maakt zelfs primair 
onderzoek vrijwel onmogelijk. 
In Marokko begon de bevolkingsregistratie in 1912 toen dit land een Frans 
protectoraat werd. Verantwoordelijken voor deze bronnen registreerden vaak 
slordig in schriftjes die in privé bezit bleven en maar al te vaak verloren gingen. 
Na de onafhankelijkheid werd de registratie in de wet opgenomen en moesten 
alle opgemaakte akten bij de rechtbank worden geregistreerd. 
Huwelijken moesten eveneens worden geregistreerd maar er werd niets bepaald 
over de bewaring van deze akten. De Burgerlijke Stand registreert momenteel 
uitsluitend de geboorte en het overlijden en een centraal register op de huwe
lijken ontbreekt nog steeds. 

or een genealogisch onderzoek is men vrijwel uitsluitend afhankelijk van de 
orale geschiedenis met de kans op fouten en onwaarheden. 
Voor onderzoek naar Fransen uit de koloniale tijd bestaat er de Association 
Généalogie Algerie, Maroc, Tunesie (AGAMT) die in Aix en Provence is 
gevestigd. Deze vereniging richt zich vrijwel niet op de locale bevolking. 
Ook bestaat er in Marokko inmiddels een genealogische vereniging, maar wei
nig is bekend over haar activiteiten en er is geen website van deze vereniging te 
vinden. 
In Turkije is de situatie wellicht iets beter te noemen maar ook hier is deze verre 
van ideaal. 
Pas in 1934 ontstond de Wet op de Familienamen waarbij een ieder een vaste 
familienaam kreeg. De Bevolkingsboekhouding stamt al uit de periode van het 
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Tanzimat dat al in 1839 begon. Deze periode wordt gekenmerkt door een her
structurering van het staatsapparaat om de achterstand op Europa te niet te doen. 
Uit deze periode is veel verloren gegaan, maar toch is een aantal registers be
waard gebleven. 
Oudere gegevens zoals de Volkstelling van 1831 zijn wel bewaard gebleven 
maar nog niet toegankelijk. Ook al beschikt Turkije over een aantal oudere 
bronnen moeten we toch constateren dat deze zeer moeilijk toegankelijk zijn. 
Dit maakt genealogisch onderzoek naar eenvoudige families voor ca 1800 vrij
wel onmogelijk. 
De Volkstelling van 1904 is opgenomen in het z.g. digitale Memis systeem met 
gegevens over 144 miljoen personen allemaal gekoppeld aan een uniek identi
ficatienummer. Terugkijken tot het midden van de l 9e eeuw is mogelijk o 
ook de gegevens van de ouders zijn vermeld. Voor gegevens uit de 20st

e eeuw 
kan men bij de Burgerlijke Stand terecht van de plaats waar iemand is geboren. 
Openbaarheid is ook hier vrij lastig, vooral wanneer men zelf niet de Turkse 
nationaliteit heeft. 
Als slotconclusie kan gesteld worden dat genealogiebeoefening is de Islami
tische wereld bijzonder lastig en bovendien zeer beperkt is. Wanneer we de 
recente gegevens en de orale geschiedenis veilig willen stellen zal dit zo 
spoedig mogelijk moeten gebeuren, mede gezien het feit dat de eerste generatie 
nieuwe Nederlanders de gepensioneerde leeftijd al heeft bereikt of inmiddels al 
is overleden. Het initiatief ligt bij de Marokkaanse of Turkse gemeenschap . 
De rol die de genealogische verenigingen en instanties kunnen spelen is slechts 
beperkt. Deze kan slechts een ondersteunende taak hebben of een kader geven 
voor de opzet en de archivering van deze gegevens. 

ORAL HISTORY EN RECENTE FAMILIEGESCHIEDENIS 
IN DE GENEALOGIE Roelof K. Vennik 
De meeste genealogen concentreren zich op de genealogie van hun familie An 
proberen zo ver mogelijk in het verleden terug te gaan. We zoeken naar die '" 
met de Middeleeuwen maar kennen de geschiedenis die veel dichter bij ons zelf 
staat en ons in hoge mate heeft gevormd tot wat we zijn niet op nauwelijks. We 
streven naar volledigheid in ons verste verleden. Op zich een juist en lovend 
streven. Helaas wordt hierbij de recente geschiedenis van de laatste twee of drie 
generaties vergeten. We veronderstellen dat we het allemaal wel weten en 
vergeten dat wanneer de oudere generaties die we persoonlijk hebben gekend 
zijn overleden er vaak veel vragen overblijven waarop we waarschijnlijk nooit 
meer een antwoord zullen vinden. 
Eigenlijk zou iedere genealoog een biografie van zijn ouders, grootouders en 
van zichzelf moeten schrijven om een nauwkeurig beeld te kunnen geven voor 
de komende generaties. 
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Niet dat de meesten onder ons een zo'n belangrijk leven hebben geleden dat 
grote groepen mensen geïnteresseerd zullen zijn in een persoonlijke 
geschiedenis. Wel is het een goed idee, nu het nog kan zaken vast te leggen die 
u waarschijnlijk nooit in een archief zult kunnen vinden. 
Nu ik na bijna 40 jaar onderzoek een aardig beeld heb kunnen vormen van mijn 
voorgeslacht ben ik de laatste jaren meer gaan kijken naar de periode van mijn 
familiegeschiedenis die ik of zelf heb meegemaakt of ik uit egodocumenten van 
mijn ouders en grootouders kan schrijven. Zo bestaat er een dagboek dat mijn 
vader schreef over de jaren 1944-1945 en ben ik mij gaan verdiepen in de 
bedrijfsgeschiedenis van het bedrijf waar zowel mijn vader als grootvader 
werkzaam waren. 

"vat veelal aanleiding was een familieonderzoek te starten kan ook in een later 
~dium van belang zijn. Ik spreek hier over de spreekwoordelijke 

schoenendoos gevuld met oude brieven, trouwboekjes, foto's, diploma's, de 
eerder in dit blad behandelde Poëziealbums en wat niet meer zij. Verbazend om 
te zien dat het meest essentiële van wie we zijn, of geweest zijn vrijwel altijd in 
een schoenendoos past. 
Soms geven ze antwoord op vragen als, wat voor karakters hadden ze, hoe 
waren mijn grootouders met elkaar in contact gekomen, wie waren hun 
vrienden en met wie onderhielden ze contacten. Ook zullen we vroeg of laat 
links kunnen leggen met de lokale geschiedenis. 
De Oral history speelt in de Westerse cultuur een ondergeschikte rol wanneer 
we kijken naar andere culturen. De westerse genealoog heeft meer dan genoeg 
aan het materiaal dat hij in archieven kan vinden. Hierdoor wordt de beoefening 
van de genealogie vaak tot wetenschap of op zijn minst hulpwetenschap 
verheven. Andere culturen staan dichter bij hun eigen voorgeslacht wanneer 
kennis van de voorouders mondeling is doorgegeven van generatie op generatie 
en archiefbronnen of het ontbreken daarvan geen rol spelen. De VVD politica 
Ayaan Hirsi Ali kon zonder blikken of blozen meer dan zeven generaties 
·--·,orouders in rechtelijn opnoemen die waarschijnlijk nergens anders zijn 

'Stgelegd. In bijvoorbeeld Marokko of Turkije bestaat een traditie van Oral 
History en is familie heel belangrijk terwijl de belangstelling voor genealogie 
zoals wij die kennen nagenoeg niet aanwezig is. 
De vraag die men zich kan stellen is hoe betrouwbaar Oral History eigenlijk is. 
Verwacht geen exacte data of namen zoals u ze in de Burgerlijke Stand kunt 
terugvinden. 
Toch hadden de verhalen van mijn moeder (geboren 1912) zeker enige waarde. 
Zo vertelde ze dat haar overgrootvader met zijn schip op zee was vergaan toen 
haar grootmoeder (geb. 1843) dertien jaar oud was. Van deze kapitein heb ik 
nooit een overlijdensbericht kunnen vinden, maar uit andere bronnen kwam ik 
er achter dat hij kort voor oktober 1856 met zijn schip moet zijn vergaan. 
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Andere nog oudere verhalen bleken minder betrouwbaar maar hadden vaak wel 
een kern van waarheid. Ook dient men er rekening mee te houden, dat 
informatie soms gekleurd kan zijn of alleen leeft in de beleving van de ve1ieller. 
In dat geval zullen we het met deze informatie moeten doen en hopen dat we 
door middel van archiefonderzoek nog een tipje van sluier kunnen oplichten. 
Om de oral history voor het nageslacht te bewaren kunnen we een aantal 
verschillende beeld en geluiddragers gebruiken. We moeten ons echter wel 
realiseren dat veel van dit materiaal in zijn oorspronkelijke vorm aan slijtage 
onderhevig is, of door de veranderingen in de techniek niet langer kunnen 
worden geraadpleegd. Ze zullen dus constante zorg nodig hebben om ze voor 
het nageslacht tot in lengte van jaren te kunnen bewaren. Zo is het langzaam de 
hoogste tijd geworden de videoband van uw huwelijk of het cassettebandj !t 
een interview van een verwant om te zetten naar een CD. We kunnen er ze <er 
van zijn dat ook de CD eens zijn langste tijd gehad zal hebben. Eveneens dient 
er zorg te zijn DBD bestanden (Digital Bom Data) die hun oorsprong niet 
langer vinden in papier, maar de enige vorm zijn van vaak waardevolle 
bestanden, zowel van overheidsoorsprong als particulier. 

VERSCHENEN: DE GESLACHTEN SCHILPEROORT 
uit Charlois en omgeving (14de tot 17de eeuw). 
Van de hand van de heren Ir. C. Sigmond, K.J. Slijkerman en Mr. G. 
Schilperoort verscheen eind 2009 een lijvig onderzoek over een familie, 
waarvan de stamvader al reeds in 1513 wordt vermeld in Charlois. Het werd een 
breed uitgewerkte en geïllustreerde stamreeks, die uitloopt tot in de huidige tijd. 
De uitgave omvat 467 pagina's, is zeer rijk geïllustreerd en verscheen in een 
oplage van 250 stuks. De prijs bedraagt € 42,- ( of afgehaald in Dordrecht of 
Oud-Beijerland€ 34,50). Zie: http://www.xs4all.nl/~csigmond/boek4.html 

1340 NGV afdeling Rotterdam e.o. 428 Jaargang 24, no. 1 - voorjaar 2010 



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 2010: € 10,- te 
voldoen op gironr. 3049072, t.n.v. Ned. Genealogische Ver. Afd. Rotterdam e.o. te Rotterdam. 
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