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CONNY'S COLUMN (6) Is u ook opgevallen, dat ..... ? 
we, als afdelingsbestuur van NGV afd. Rotterdam e.o., niet direct in het zicht, 
maar achter de schermen regelmatig aètief zijn voor onze leden/vereniging? 
Via mailcontact zijn we op de hoogte van zaken die zich afspelen op allerlei 
gebieden, zoals hoofdbestuurszaken, PR, infonnatie uitwisselen, contacten met 
collega's, internet enz. 
Daar ik mijzelf de taken heb toebedeeld (gekregen) van ledenactiviteiten, wil ik 
u iets vertellen over de activiteit van woensdag 29 mei j .1. 
Naar aanleiding van opmerkingen van enkele leden, leek het me raadzaam om 
Jacqueline Hofland-Poot te benaderen, om een cursusles te geven over het 
genealogisch registratieprogramma Gens Data Pro. 
Ik heb destijds bewust gekozen voor een basisles. 
Tijdens de voorgaande afdelingsbijeenkomst, hebben we info- en inteken
papieren afgegeven. Ook zijn er nog per mail berichten verstuurd over deze les. 
Uiteindelijk kwamen we op 5 deelnemers/sters voor de middagles en 5 deel
nemers/sters voor de avondles. Ik heb daarna de cursusleidster, Jacqueline 
Hofland, al op tijd gewaarschuwd, dat ik haar vanaf 12.00 uur zou "stalken" tot 
het moment dat ze weer huiswaarts zou gaan ... 
Evaluatie: 
De tien deelnemers/sters zijn door haar zeer professioneel begeleid in het 
volgen van de basisles GDP (en ik heb de les dus twee maal gevolgd ....... ). 
De aanwezigen waren zeer enthousiast over de les. 
Dus, WAT ga ik doen in de toekomst: WEER een les GDP organiseren, maar 
dan voor leden die al wat verder zijn, en de basisles niet meer nodig hadden ... 
Een volgende keer zal ik Jacqueline weer benaderen, maar dan is het thema 
Gens Data Pro: Vervolg invoergegevens en foto's bewerken ! 
Dit aanbod zal t.z.t. weer verschijnen in ons ledenblad 1340 en/of per mail. 

Ook kan ik u melden, dat ik de heer A. Verouden weer 'gecontracteerd' heb ~ 

voor de zaterdagmiddag 9 november, met het thema "De valkuil van ..._,. 
naamsveranderingen". U ben natuurlijk weer van harte welkom! 

Ook was er op donderdag 26 september j.I. een leuk feest, omdat het Streek
archief IJsselmonde, haar 30 jarig bestaan vierde. 
Dit evenement vond plaats in het deelgemeentekantoor van IJsselmonde, en 
omdat onze NGV afdeling haar afdelingsbijeenkomsten in het gebouw van 
eerder genoemd streekarchief houdt en we prettig met elkaar samenwerken, 
vond ik het niet meer dan normaal om gehoor te geven aan het verzoek om een 
lezing te geven. Het werd het thema HERALDIEK. 
Bepakt en bezakt ging op pad, jaja, ik neem altijd ALLES mee, daar ik niet 
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graag voor verrassingen kom te staan. Ik kwam bij de kraampjes terecht, waar
in de diverse clubs zich presenteerden. Een bestuurslid keek me verbaasd aan 
en zei: Laat jij alje spullen taxeren??? (want dat was ook één van de acties!). 
'Nee, ik ga zo meteen een lezing doen. Waar moet ik me aanmelden en kan ik 
me verkleden?' 'Verkleden?' was de verbaasde reactie ... 
Naderhand begreep ik het wel. Mijn voorgangers leverden een usb-stick aan de 
"man van de techniek" en hielden daarbij hun half-uur-praatje. • 
Maar zo werk ik niet: ik doe een soort van theaterstukje over heraldiek, met een 
powerpoint-presentatie om zaken toe te lichten. 
Ik kom dus op als heraut, terwijl ik op een paard zit/loop. Dat was even schrik
ken voor het publiek. En daarna laat ik allerlei kledingstukken zien en materia-

n die met wapenkunde te maken hebben. 
Mijn doel is, dat men -na mijn verhaal gehoord te hebben- weet uit welke 
onderdelen de gestilleerde heraldiek bestaat. Ik hoop dat ik ook nu weer dat 
doel bereikt heb - ik denk van wel, gezien de reacties die ik na afloop mocht 
ontvangen. Aan het einde van de middag ging ik weer terug naar Heinenoord, 
met een mooi bloemstuk erbij, als aandenken. 
Daarna weer meteen "in werkkleding" want we zijn op ons agrarisch bedrijf 
natuurlijk volop bezig met de oogst van aardappelen en uien ... 
Ik hoop u nog een keer te mogen ontmoeten, als ik ergens een lezing geef over 
heraldiek, en dan "oogst" ik misschien wel uw applaus.... [ C.B.-v.d.E] 

OORKONDES voor LANGJARIG LIDMAATSCHAP 
Aan onze (17) leden - genoemd in ons vorige' 1340' - welke helaas niet onze 
voor-jaarsbijeenko~st persoonlijk konden bezoeken, zonden wij de Oorkondes 
voor langjarige lidmaatschappen - met een begeleidend schrijven - per post toe. 
Uw secretaris ontving daarop een tweetal berichtje van de betreffende leden, 
die we naast de oorkonde ook een 'symbolische' fles wijn aanboden. We willen 
de reacties graag (inmiddels met toestemming van de schrijvers) hier opnemen: 

Beste Arie Ouwendijk, 
Graag wil ik jullie hartelijk dank voor de toezending van het mooie certificaat 
bij gelegenheid van mijn (minstens) veertig-jarig lidmaatschap van de NGV en 
ook voor de bijgesloten VVV-bon. Hoewel ik wist dat er iets zou gaan komen, 
was ik dat eigenlijk al weer vergeten. De enveloppe kwam dus als een 
verrassing. 
Uw brief dwong mij tot enige ego-archeologie en daarbij zag ik dat mijn 
aanmelding voor het NGV-lidmaatschap vermeld wordt in het februari-nummer 
van 1964, over een luttel aantal maanden 50 jaar geleden. 
De hoofdreden waarom ik lid van de NGV wilde worden, was Gens Nostra en 
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wel omdat daarin resultaten van over het algemeen goed genealogisch 
onderzoek in originele bronnen gepubliceerd werden. Dat is ook de reden 
gebleven om mijn lidmaatschap nooit op te zeggen. 
Ik hoop dat de NGV met zijn ups en downs in staat zal blijven die publicatie te 
handhaven. De vorm is daarbij voor mij ondergeschikt, de inhoud echter niet. 
De laatste tijd meen ik te bespeuren dat in Gens Nostra aan echt goede gene
alogie wat minder aandacht gegeven wordt. Ik hoop dat ik mij daarin vergis, 
want bij al het genealogisch geweld op internet lijkt wel eens vergeten te 
worden dat onderzoek in originele bronnen en het - niet gemakkelijke - vast
leggen daarvan in de vorm van goed gedocumenteerde artikelen en bijdragen in 
serieuze tijdschriften, het fundament van "genealogische vooruitgang", ook van 
die op internet, is. 
Met vriendelijke groeten, 
Kees (C.P.) Briët., Rotterdam 

en ook: 
Geachte heer Ouwendijk, 
Door vakantie en ziekte kan ik nu pas reageren op uw brief, waarin ik de 
oorkonde ontving wegens 40 jaren lidmaatschap van de NGV. 
Ik vind de uitreiking van de oorkonde een prachtig initiatief van de NGV, dat 
ik bijzonder waardeer. 
Hartelijk dank en vriendelijke groeten, 
A.J. de Zoete, Oostvoorne 

BESTUURSMEDEDELINGEN 
De komende leden-bijeenkomst wordt - zoals u al las in Conny's Column -
gehouden op zaterdag 9 november a.s. - wederom in het Streekarchief IJssel
monde in Rotterdam-zuid. Voor hen die er het laatste jaar nog niet geweest 
zijn, even het adres: Socratesstraat 359b, 3076 BX Rotterdam-Lombardijen 
(tel. 010- 482 5758). Het Streekarchief is gemakkelijk te vinden: met veel 
(gratis) parkeergelegenheid in de buurt, evenals het nabijgelegen station 
Lombardijen, en de nodige tram- en buslijnen ... (vraag desnoods nadere info 
even op bij arie@ouwendijk.nl). 
Na de opening zullen we even vooruitblikken op de komende Landelijke 
Vergadering (eind november) in Utrecht, waar mogelijk/hopelijk weer een 
nieuwe voorzitter (en andere bestuursleden) voor onze vereniging worden 
benoemd. 
Er zijn (natuurlijk) nog veel meer agendapunten, waarvoor Roelof en Conny 
graag van u willen weten hoe u daarover denkt. Toch willen we er niet meer 
dan een klein half uurtje aan besteden, en wilt u zich vooraf nog inlezen: laat 
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het dan op hetzelfde mail-adres even weten, zodat we u de stukken via de mail 
kunnen toesturen! 
Na deze kleine huishoudelijke bijeenkomst, is het daarna de beurt aan de heer 
A. Verouden, die ons e.e.a. zal vertellen over het thema "De valkuil van 
naamsveranderingen". U ben natuurlijk weer van harte welkom! 
Tevens kunnen we u melden, dat de landelijke penningmeester ons - in yervolg 
op het Begrotingsvoorstel 2014 van onze penningmeester Jan Kees Wepster -
heeft laten weten, zich in die begroting te kunnen vinden. Onze uitgaven voor 
het komende jaar zijn daarmee weer 'gedekt'! De begroting voor 2014 is 
vrijwel identiek aan begroting 2013, en op de voorjaarsbijeenkomst besproken. 
Daarnaast zouden we graag uw opgave ontvangen als candidaat-deelnemer aan 

et tweede deel van de practische GDPro-cursus, welke we weer voornemens 
zijn op te gaan zetten. Zie nog even het stukje van Conny, eerder in dit blad. 
De kosten van deze bijeenkomst, zullen -afhankelijk van het aantal deelnemers
op ca. 20,-- á 25,-- worden begroot (voor een avond-bijeenkomst in het Streek
archief IJsselmonde). Wanneer u daarvoor interesse hebt: u kent inmiddels het 
genoemde mail-adres van uw secretaris ... 

ZEEUWSE GENEALOGISCHE en HEEMKUNDIGE MARKT 
Met als het thema 'Voorouders komen tot leven ... ' organiseert de NGV
afdeling Zeeland en de Zeeuwse Stichting Genealogische Publicaties een 
Genealogische en Heemkundige markt op zaterdag 19 april 2014 in "De 
Vroone"; C.D. Vereekestraat 74, 4421 CE te Kapelle, van 10.00 tot 16.00 uur. 
Het geheel zal de sfeer van een markt dragen, waar van alles te doen is, zowel 
informatief als commercieel. 

BUITENPOORTERS VAN BRUGGE AFKOMSTIG UIT DE 
NOORDERLIJKE NEDERLANDEN, VANAF 1549. 

ADRIAENS Mathijs Florisz, 
AELST, Jan Jansz 
ARENTS, Adriaan Jacobs 
BAIGNAERT, Jaques 
BASSEE, Michiel van der 
BATTAILLE, Jacop fs .. 
BATTAILLE, Jacob Vicents 
BATTAILLE, Joos Jansz 
BA VELAIRE, Valentyn Cnz. 
BERMERAIN, Mr. Antheunis 
BESTE, Ghelein Omaers de 
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verzameld door Roelof K. Vennik. 

Capelle in de Langstraet in Hollant 
Middelburch in Zeeland 
Middelburch in Zeeland 

6 december 1579. 
4 juli 1554 

13 oktober 1561 
29 augustus 1595 
11 december 1550 
24 september 1552 

Leiden 
Middelburch 
Middelburch 
Middelburch 
Middelburch 
Amsterdam 
Middelburch 
Bergen op Zoom 

595 

22 november 1554 
15 november 1559 
22 augustus 1549 

3 mei 1563 
Il juni 1562 
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idem Nieuwkerke in Duvelant in Zeeland 31 januari 1550 
BEVERSLUYS, Victoria van Middelburgh 01 maart 1713 
BISSCHOP, Adriaen Ghoest in Zuid Beverlant 21 maart 1577 
BLACKAERT, Cornelis Huesden in Holland 16 december 1549 
BLOOT ACKERE, Balthasar v. Amsterdam 24 juli 1692 
idem 16 augustus 1697 
idem Balthasar Jansz sr, Amsterdam 23 september 1688 
BOELAERE, Francois Charl.z Veere 20 februari 1581 
BOIS, Jan du, tl. Ghysebrecht Middelburch 20 juli 1560 
BOIS, Simon du Middelburch in Zeeland 12 juni 1593 
BONNAERT, Ferdinand Jansz Middelburch in Zeelant 18 maart 1596 
BORREEL, Pieter Jansz Middelburg 26 maart 1567 
BOUCK, hr, J.joannes de Middelburch 8 februau l 7f-
BOUDINS, Boudewijn Middelburch in Zeelant 31 oktober 15 
BRAEM, Lieven Jansz Rotterdam 21 november 15 80 
BREDEWATERE, Adriaen de Vlissinghe 18 februari 1579 
BREY, Jan fs Pieters Vlissynghe in Zeelant 11 maart 1549 
BRUGGHE, Symoen van der Middelnurch in Zeelandt 10 juli 1554 
BRUUNSSIN, Jan Bruno fs. Middelburch 19 maart 1578 
BURCH, Antheunis van der Middelburch 30 september 1580 
BURCH, Donaes fs. Victoors v Middelburch 6 juli 1559 
BUSSCHERE, Jacobus de Leiden 30 september 1673 
CAN, Francois de fs, Victoors Middelburch in Zeelant 15 juli 1560 
CAPELLE, Pieter van de Jansz Middelburch 13 november 1609 
CARION, Pieter de fs. Francois Berghe up den Zoom 4juni 1574 
CASENBROOT, Jhr.Renier Holandt in den Haghe 16 sptember 1610 
CASTELEIN, Antheun.Servaes Middelburch in Zeelant 15 oktober 1579 
CLERCK, Joos Jacobs de Middelburch 5 april 1567 
CLERCQ, Pieter Pieters idem 24 januari 1570 
COBRY, Sebastiaen Nicolaesz idem 5 augustus 1577 
COCQ, Gregooris Michiels de idem 19 augustus 1568 
CODDE, Colyne Frans wed. Vlissingen 6 november 1581 
COL VE, Olivier fs.Claes de Amsterdam 12 februari 157.-
COOLMAN, Pieter gen. Caerbonnier Veere 27 april 15 
COTIRON, Jan ComeJisz Amsterdam 11 november 1578 
COURIERES, Ferdinande de Middelburch in Zeelant 31 mei 1582 
CRANE, Laureyns Jacobsz de idem 1 maart 1577 
CUENYNC, Bathasar Cnz. De idem 11 augustus 1562 
CUEUYNC, Melchoir Cnz. De idem 11 augustus 1562 
DAENS, Mertin fs. Clement Goeree in Hollant 13 oktober 1562 
DELLINCCOURT, Pieter Jacz. Middelburch in Zeelant 7 oktober 1567 
DOMINCLE, Guillaume idem 22 april 1549 
DONCKERE, Andries Franc.de idem 8 juni 1618 
DRAEL, Gheerart fs. Gheerart Gauwe in Hollant 2 maart 1583 
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DRAEL, Cornelis Jansz Middelburch in Zeelant 5 december 1549 
EEDWALLE, Jasper Jansz. v. Westcapelle in Zeelant 6 mei 1564 
F ACHE, Gillis de fs. Steven Middelburch in Zeelant 4 februari 1584 
F ACQUEEL, Fernande idem 17 februari 1593 
idem idem 17juni 1609 
FEBURE, Robert Ie idem 18 februari 1618 
FONTEYNE, Francois Pieters idem 27 november 1563 
FOREESTE, Wiollem Ptz. Van Amsterdam 14 maart 1579 
GOL TZ, Marchelis fs.Hubr, Zierikzee 25juli 1610 
GOMAER, Jacob Leiden 28 maart 1612 
GOVAERT,David fs.Joachim Vlissinghe 3 februari 1610 
GROOTE, Steven Pieters de Amsterdam 22 april 1555 
HAGHE, Jooris vder fs.Cnz. Middelburch in Zeelant 29 juli 1557 
HANE, Cornelis d'Adriaens Vlissingen 15 mei 1555 
HARENTSm Jacob Aernouts Cadsant 8 november 1549 
HAROULT, Michiel Middelburch in Zee]ant 15 november 1594 
HAZEBROUCK, Pieter van Westcape1Ie 20 juli 1596 
HEEDE, Adriaen van den Middelburch in Zeelant 10 juli 1577 
HEEDE, Jan Philips van den Alkemart in Hollant 8 maart 1550 
REINST, Jan van Hermuyde in Zeelandt 17 april 1577 
HEINDRJCX, Heindrick Jans Middelburch in Zeelant 31 oktober 1555 
HERCKE, Francois Pieters v. idem 13 juni 1594 
HERCKELENS, Jan Willems v idem 14 februari 1550 
HOOGHE, Ruebredht Roberts idem 8 november 1554 
HOONAERT, Josiken wed. Westcapelle 17 november 1674 
HOSTE, Mr. Joos Middelburch in Zeelant 18juni1562 
HOUCKE, Francois Csz, van idem 20 mei 1561 
HOUKE, Jan Cornelisz van idem 4 april 1567 
HOUTVELDE,Jacob Joos v. Vlissinghe in Zeelant 16 oktober 1561 
HOUVE,Batholomeus vander Dordrecht 16 december 1682 
HOVE, Lowys van Leiden 16 augustus 1593 
HUWYN, Guillaume Antheu, Vlissinghe 17 mei 1582 
JACOPS, Boudewyn Mathys Veere 18mei 1593 
JANSSINS,IJheronimus Jzn. Rotterdam 28 juli 1568 
JHANE, Jan fs Andries Middelburch in Zeelant 30 juli 1567 
KEIRSCETER, Pieter de Hr, Amsterdam 8 april 1693 
KINDEREN, Cornelis Jzn. vd. Vinroo bij 's Hertogenbosch ? 13 januari 1646 
KISTEL, Gheerart fs. Denys Amelfort in het land van Utrecht 31 augustus 1556 
KNEDDE, Aemout fs, Jans Middelburch in Zeelant 24 juli 1560 

Gezocht: Foto Coöperatie-Bakkerij Bree Vreewijk 
Rob Voogt meldt: Mijn opa Adrianus Lammert Verschoor was 40 jaar 
bedrijfsleider van bakkerij Coöperatie, aan de Janne Bouwenstraat achter de 
Bree Vreeuwijk te Rotterdam. 
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Ik ben op zoek naar een foto van deze bakkerij en evt. informatie over de 
periode tussen 1931 en 1971. Daarvóór heeft hij gewerkt / stage gelopen bij de 
bakker van Erkel aan de Dorpstraat te Zuid-Beijerland. Ook daarvan zoek ik 
een foto en evt. informatie. tel. 0186-683842 of r.voogt5@kpnplanet.nl 

LODEWIJK II - DE VERGETEN KONING VAN HOLLAND. 
door Roelof K. Vennik 

In dit jaar 2013 gedenken we 200 jaar koninkrijk onder de Oranjes. De namen 
van de koningen en koninginnen kan vrijwel iedereen die iets met geschiedenis 
heeft, wel opdreunen. 
Als genealogen verdiepen we ons ook in Streekgeschiedenis en hebben de 
meeste van ons affiniteit met onze Vaderlandse geschiedenis. Ik verbaasde me 
dan ook dat we korte tijd een koning hebben gehad die niet bij mij bekend was. 
Het ging hier om Napoleon Lodewijk Bonaparte, zoon van koning Lodewijk 
Napoleon en Hortense de Beauharnais. 
Dit neefje van de grote keizer Napoleon werd op 11 oktober 1804 in Parijs 
geboren als tweede zoon van koning Lodewijk Napoleon, Napoleons broer die 
in 1806 Koning van Holland werd. 
Napoleon Lodewijk werd na de dood van zijn oudere broer Napoleon Karel die 
op 4 mei 1807 aan 'kroep' stierf, kroonprins. Al in 1809, toen 5 jaar oud, 
benoemde zijn keizerlijke oom hem, als opvolger van maarschalk Joachim 
Murat, tot groothertog van Berg zonder dat hieraan enige feitelijke macht was 
verbonden. 
Toen vader Lodewijk Napoleon in 1810 naar aanleiding van een conflict met 
zijn broer aftrad, werd hij volgens zijn vaders wil op 1 juli 1810 zijn opvolger. 
Van een kroning of inhuldiging is nooit sprake geweest. Zijn moeder Hortense 
trad op als regentes. 
De bedoeling van deze troonsbestijging was in ieder geval om de zelfstandig
heid van Holland te bewaren. De keizer echter negeerde het besluit van zijn 
broer en annexeerde het land op 13 juli van datzelfde jaar. Voor de komende 
drie jaar waren we een onderdeel van het Franse koninkrijk. 
Hij liet daarop de kleine koning naar Frankrijk overbrengen. 
Nadat Napoleon een nederlaag had geleden in de slag bij Leipzig werd het 
groothertogdom Berg op 1 december 1813 opgeheven en verloor Napoleon 
Lodewijk zijn titel. 
Hij kreeg daarop de titel graaf van Flahaut. 
In 1814 voerden zijn ouders nog een proces over de voogdij, welke door zijn 
vader werd gewonnen. 
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Hij trad op 23 juli 1827 in het huwelijk met zijn nichtje Charlotte, de dochter 
van zijn oom Jozef Bonaparte. Het huwelijk bleef kinderloos en de opvolgings
lijn van deze tak van de uitgebreide familie Bonaparte werd voortgezet door 
zijn broer Karel Lodewijk Napoleon. 
Samen met zijn jongere broer Karel Lodewijk Napoleon nam hij deel aan een 
opstand tegen het pauselijk gezag in Italië. Nog voor deze kwestie tot een einde 
kwam overleed hij op 17 maart 1831 aan roodvonk. 
Hij werd begraven in Saint-Leu-la Foret. 
De derde zoon van koning Lodewijk Napoleon maakte meer carrière. Karel 
Lodewijk Napoleon Bonaparte schopte het tot president van Frankrijk (1848-
1852) en werd uiteindelijk onder de naam Napoleon III van Frankrijk keizer 
iVan Frankrijk tot zijn ballingschap in 1871. 
De tak stierf uit toen zijn zoon Napoleon Eugene Lodewijk in februari 1879 
omkwam in een Engelse expeditie tegen de Zoeloes. 

MIJN TROUWE LAPTOP ... 
Onder mijn vingers kreunen de toetsen van het toetsenbord van mijn trouwe 
laptop. Hoe lang ram ik al op die toetsen ... ? Al jaren ... ! Bepaalde, veel 
gebruikte toetsen, glimmen me gewoon tegemoet ... 
En wat ik in al die jaren al opgeslagen heb??? Heel veel documenten! Heel veel 
foto's! 
Mijn GDP-gegevens! Mijn speurtocht naar mijn voorouders! Mijn info over 
onze boerderij! Mijn gevonden info over onze toegangspoort! De teksten van 
mijn lezingen en shows! enz. enz. 
Herkent u dit verhaal? 
Tegen iedereen zeg ik datje een backup moet maken. Maar doe ik dat zelf? 
Nee dus ... 
En nu heeft mijn trouwe laptop mij gestraft: de harde schijf is gecrashed. 
Nee, ik heb niet gehuild, maar het scheelde niet veel... 
Gelukkig heb ik hulp gezocht EN gevonden. 
Ik heb met mijn "zieke kind" een dokter bezocht: de harde-schijf-dokter, in 
Rotterdam. Heel veel zaken heeft deze dokter kunnen redden en de gegevens 
op twee dvd's gebrand. . 
Ik ga op zoek naar een nieuwe trouwe laptop, die een volle accu heeft, snel 
werkt, dvd's kan lezen en overzetten, en dan weer volop aan de slag! 
Waarom ik u dit schrijf? Heeft u ook last van een gecrashte pc? De harde 
schijf dokter weet er wel raad mee! [C.B.v-dE.] 
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NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 
HOOFDBESTUUR 

Secreta rtaa t: 
Postbus 26 
1380 AA Weesp 

Weesp 23 oktober 2013 

Aan: Afdel ingsaf gevaard igden en plaatsvervangers 
Hoofdbestuursleden 

T~~J.Ld~~~-~ming: > 

een 
Medewerkers Hoofdbestuur 
Directeur Verenigingscentrum 
Hoofden van Dienst 
Kascomm iss iel eden 
Afdelingsecretarissen die niet tevens afgevaardigde zijn 

Concept agenda Najaarsvergadering 

Algemene Vergadering van de NGV op 30 november 2013, te Utrecht 

1. Opening door de a.i. voorzitter 

2. Vaststelling concept agenda, 

3. Ingekomen stukken en mededelingen, o.a. 

- Funct. Afd. Familie organisaties wordt Dienst Familieorganisaties 

tel.0294 - 413 301 
e-mail lnfo@ngv.nl 

(i.u.b.) 

4. Vaststelling verslag van de Algemene Vergadering van 20 april 2013 (i.u.b.) 

5. Vaststelling verslag van de Algemene Vergadering van 28 september 2013 (i.u.b.) 

6. Concept Begroting voor het jaar 2014, bes/isstuk (i.u.b.) 

7. Benoeming le penningmeester, dhr. F.W.J. F. Oorsprong (CVi.u.b) 

Pauze 
8. Spreadsheet functionele afdeling Heraldiek 

9. Opheffing Stuurgroep 

10. Gens Nostra en de nieuwe redactie 

11. Rapport functionaliteit VC, Fasel inventarisatie en aanbiedingsbrief. 

12. Digitalisering 

13. Wat verder ter tafel komt/rondvraag 

14. Sluiting 

M.J.Krooswijk secretaris 

(t.k.n.) 

(i.u.b.} 

presentatie 



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 2013 € 10,- 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 

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

tel. (010) 435 3322 (m/v 10-17.30), 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 / programma-commissaris: 
C. Biesheuvel - van den Eijnden (Conny), Dorpsstraat 63, 3274 BC Heinenoord 

tel. (0186) 60 12 15, e-mail: c_biesheuvel@hotmail.com 

De taken zijn als volgt verdeeld: 

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

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

PR-zaken en redactie website: vacature 

afgevaardigden Land.Verg. NGV: Roelof Vennik en Conny Biesheuvel 

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

Ondersteuning computerzaken: vacature 

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

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

© 2013 overname van teksten slechts toegestaan met vermelding van bron en auteur. 

Kopij voor het volgende nummer s.v.p. voor 20 februari insturen. ISSN 1380-3891 



Inhoud: 
604 Conny's Column (7) 

Dat is toch óók wat ... ! 
60S Opgeven voor cursus Gens Data Pro 

Nieuwe website met mooie foto's 
Onze volgende leden-bljeenkomst op zaterdag 25 januari 2014 

BESTUUR EN REDACTIE 
van de NGV afdeling Rotterdam e.o. 
wensen u 
Fijne Feestdagen en een 
Voorspoedig en gezond ~014 toe! 



lijk van uit, dat ALLES·wat op internet staat, of in boeken gepubliceerd staat 
DE waarheid is! DUS NIET! 
Laat u niet verleiden door alles wat u tegenkomt op internet, maar ga zelf op 
zoek naar bewijzen in de DTB's, belastinggegevens en de vele archieven ... 
En vermeld de bron erbij! 
Nee, natuurlijk is dit geen tip voor u, maar voor al die mensen die op zoek zijn 
naar ... , publiceren op internet. .. en u van de bekende wal in de sloot laten 
glijden!!! Liefs, Conny 

CURSUS .'GENS DATA PRO' KRIJGT EEN VERVOLG!? 
Na de geslaagde bijeenkomst, afgelopen najaar, met Jacqueline Hofland in het 
Streekarchief IJsselmonde, is bij ons weer de vraag naar een 'vervolg' binnen
gekomen! We geven daaraan graag gevolg, met een avond waarin 'les 2' in de 
serie zoals Jacqueline die verzorgt, aan de orde zal komen. 
Lietbebbers melden zich even aan bij onze secretaris: arie@ouwendijk.nl of 
telefonisch (010) 435 3322 (werkdagen), en zodra hij weer een voldoende 
aantal liefhebbers heeft verzameld, zullen we overleggen met de liefhebbers 
over een voor ieder toepasselijke datum en tijd! 

GEWELDIGE SITE!!!!! Prachtige foto's!! 
Af en toe krijgen we een 'tip' over een nieuwe 'ontdekking'. Zo ook dit keer: 
http://www.koosp.nl/ is een mooie site met prachtige foto's. Geniet ervan! 

LEZINGEN-MIDDAG zaterdag 25 JANUARI 2014 
Deze middag zullen we een presentatie krijgèn over de inhoud en werkwijze 
van de DVD 'Oud-notarieel Archief IJsselmonde, en de DTB 'Oud-rechterlijk 
Archief van de Historische Vereniging Barendrecht. 
Tal van hulpmiddelen bij genalogisch onderzoek zijn op deze beide 'dragers' 
verzameld, en u krijgt een prima presentatie voorgeschoteld hoe u met die 
gegevens aan de slag kunt. 

._ Spreker is dit keer Peter den Hartog - voor de meeste 'vaste' bezoekers aan 
onze lezingen op onze nieuwe locatie (sinds twee jaar alweer) in het Streek
archief een bekend gezicht. De aanvang is 14:00 uur, in het Streekarchief 
Eiland IJsselmonde aan de Socratesstraat 359-B, 3076 BX Rotterdam-

~ Lombardijen (tel. 010 - 482 5758), met openbaar vervoer prima bereikbaar en 
ook voldoende parkeergelegenheid (gratis) in de directe omgeving. 
De 'IJsselmonde' -DVD is ter gelegenheid van het 30-jarigjubileum van de 
Stichting Streekarchief uitgebracht, met daarop de vele gegevens uit het Oud
Notarieel Archief van IJsselmonde van 1661 tot 1811. Deze DVD is de eerste 
geheel digitale uitgave van het Streekarchief na een reeks van vele boekjes met 
transcripties uit IJ sselmondse bronnen en over een variëteit van historische en 
interessante onderwerpen. [ ao] 
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CONNY'S COLUMN (7) Is u ook opgevallen, dat ..... ? 1 
We, als vereniging NGV Rotterdam e.o., proberen om voor u, lid van onze ,,. • 
af deling, een soort van "familie" te creëren. Y°:.:: • 

Dus geen echte bloedverwanten, maar als een groep mensen die dezelfde i À 
belangstelling hebben, waarbij we die met elkaar ~illen delen. , 
Dit gevoel overkwam me weer tijdens onze laatste afdelingsbijeenkomst. , 
We hebben allemaal verschillende redenen om naar de afdelingsbijeenkomst te 
komen, maar na afloop van onze ontmoeting krijg ik altijd dat "kippenvel" 
momentje. 
Wat is het toch heerlijk om U te mogen begroeten! Wat straalt u een energie 
uit! En dat is dan ook meteen een wens van mij persoonlijk, voor u allemaal, 
voor het nieuwe jaar 2014: -_.. 
WAT ook allemaal in het nieuwe jaar over ons heen komt dalen, over wat voor 
onderwerp ook ... laten we elkaar steunen in de 'genealogie', door elkaar te ~ 
blijven ontmoeten ... , met elkaar te praten en gedachten uit te wisselen... ~ 
Dan gaan we met z'n allen weer een fris en fruitig, genealogisch jaar 2014 i 
tegemoet!!! [C.B.-v.d.E]. ~ 

DAT IS TOCH OOK WAT! 4 
Op zaterdagmiddag 9 november 2013 had ik de heer A. Verouden uitgenodigd, 
in verband met een lezing, getiteld "De valkuil van naamsveranderingen". 
Ik heb een enorm respect voor deze man, omdat hij o.a. zeer accuraat is, veel 
kan onthouden en veel van zijn kennis kan combineren met eerder opgedane 
kennis en wetenswaardigheden (ja, ja, dat weet hij ondertussen ook wel, want 
ik verkondig mijn mening altijd meteen "ter plaatse"). 
Voor een muisstil publiek, heeft hij weer enkele casa verteld, waarin duidelijk 
werd, dat mensen in de loop der jaren/decennia/eeuwen een andere familie
naam/geslachtsnaam/achternaam hebben aangenomen. 
Dat zal mij (Conny) toch niet overkomen??? d 
Ben ik nota bene al enkele jaren op zoek naar mijn voorouders Van den -_. (_~ 
Eijnden, gekomen uit Moergestel... Van den Eijnden ZOU kunnen beteke- ', 
ne~ .... van den einde(n) .... Het einde waarvan? ~ 

Krijg ik een mail van dhr. A. Verouden, dat mijn eerdere voorouder Van den ~ 
Eijnden, zo niet heet, maar een andere familienaam droeg ... 
Daar moest ik toch even van schrikken. Niet uit Moergestel maar van oor- i 

sprong komend uit Erp!! ! ~ 
NOOIT van gehoord! Dus meteen googlen ... (Is dat een werkwoord?) 
Ik heb dus mijn "maatje", die al langer bezig is met genealogisch onderzoek, dit 
schokkende gegeven meteen gemaild ... Toen ontdekte ik weer een nieuw 
fenomeen: hobby-genealogen, waaronder ik mezelf reken, gaan er te gemakke-
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