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Het Bestuur van uw afdeling heeft besloten de convocaties, zoals die 
tot op heden gebruikelijk waren, uit te breiden tot een mededelingen
blad, dat in principe circa drie maal per jaar zal gaan verschijnen. 
De naam die wij daarvoor gekozen hebben -"1340"-, vindt zijn oorsprong 
in het feit, dat Rott~rdam -veruit de belangrijkste plaats binnen onz~ 
afdeling- in dat jaar stadsrechten kreeg van graaf Willem IV. Het 650-
jarig bestaan zal in 1990 op uitgebreide wijze gevierd word~n. 

In deze uitgave zult u steeds alle besluiten van uw bestuur, die voor 
u van betekenis zijn, aantreffen. 
Daarnaast kunt u ons verzoeken geschriften van uw hand in dit nieuwe 
periodiek te publiceren. In beginsel kan alles daarvoor in aanmerking 
komen. U kunt vragen stellen; misschien bezit u een opvallende tekst, 

..__,.die u ooit uit een archief hebt overgenomen; wellicht zoudt u een 
klein artikel willen samenstellen op basis van uw gegevens, enz., enz. 
Misschien ~mtstaan er op-·die wijze discussies tussen de leden onder
ling, of tussen de leden en redactie; discussies, die wij dan allen 
met interesse kunnen volgen. 

Wij spreken de hoop uit, dat u op deze manier met elkaar in:~~~~-
kunt komen op een intensievere wij;e dan tot nog toe het geval was. We 
begeven ons dus in een experiment, waarvan ook uw bestuur niet wc2~ 

hoe de afloop zal zijn, maar als het prille begin van dit moment door 
u in enthousiasme wordt ontvangen, dan hebben wij al iets bereikt: 
nl. u van dienst te zijn, door de vereniging te verlevendigen. 

Het Bestuur. 



AGENDA VOOR DE LEZINGEN 

:lt.!t d,2 nieuwe opzet van dit mededelingenblad, in de plaats gekomen van de convo
cJti~s vJor vergaderingen en het jaarprogramma, is deze rubriek de eerste en 
2nig~ uitnodiging voor het bijwonen van een lezing, door onze afdeling georgani-

... --;. T,,nzij anders vermeld, vindt deze plaats in een zaal van de Rehobothkerk 
:~ij-ingang), Noordsingel 90 te Rotterdam en vangt aan om 20.00 uur. 
:i0,:;t ~~,2 gewijzigde samenwerkingsvorm met de Zuidhollandse genealogische vereni
ging "ûns Voorgeslacht" ligt het in de bedoeling van het bestuur voor het gehele 
•. :~·~n ~en programma van sprekers aan te bieden. De eerste drie lezingen daar
~an, volgen hier: 

13 oktober 1987 - dinsdag: DE HEER R.F. VULSMA UIT AMSTEROAM, 
inmiddels zeer bekend geworden door zijn medewerking aan onze vereniging en 
.Jan Gens Nostra in diverse functies, zal spreken over "De bewijsvoering in 
de genealogie". 

19 november 1987 - donderdag: MEVR. A.A.Th. DUNSELMAN-BORGERS UIT DRIEHUIS, 
beschikt over een ruime ervaring in het houden van lezingen over genealogie. 
Haar lezing voor ons kan het beste als volgt worden aangekondigd: "-..-/ 

In de oud-rechterlijke archieven van Holland en Zeeland, en sommige plaat
sen daarbuiten, vinden wij weeskamerarchieven. Zij geven zoveel informatie, 
dat het eer$te archief dat we raadplegen na de doop-, trouw- en begraaf
boèken, vaak het weeskamerarchief zal zijn. De weeskamer was een gerechtelijk 
,nstit~ut, dat de belangen van alle wezen en halfwezen behartigde. In de 
lezing wordt uitgelegd, hoe we de weeskamcrarchieven kunnen raadplegen en er 
worden voorbeelden gegeven van het grote scala van informatie, dat de archief
stukken ons bieden. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

19 januari 1988 - dinsdag: DE HEER J.F. VAN DER HORST, hoofd van de Biografische 
Documentatiedienst van ons centrum te Naarden, zal ons aan de hand van dia's 
nader met dit centrum laten kennismaken. Hij zal aandacht besteden aan de 
organisatie en aan de hand van bijeengebrachte collecties toelichten wat de 
mogelijkheden zijn voor uw genealogisch onderzoek en wat daar mee samenhangt. 

Het Bestuur 

BINNENGEKOMEN BERICHTEN 

De Brabantse Afdelingen organiseren op 31 oktober 1987 de Brabantse Contactdag. 
Voor nadere informatie kunt u terecht bij dhr. L.J. Jonkhout, tel. 01650-37441. 

ln april 1988 zal voor -de zesde maal een nieuwe uitgave verschijnen van de Gene
alogical Research Directory. Dit is een jaarlijkse uitgave waarin de namen van 
farr.ilies opgenomen worden, waarvan het onderzoek is vastgelopen, of waarover men 
gegevens wil verzamelen. Via een inschrijfformulier kan een ieder die dit wenst 
een 15-tal namen inzenden, die in alfabetische volgorde worden opgenomen. De 
uitgave van 1987 bevatte meer dan 100.000 namen en had een omvang van 864 pagina'-......,, 
De oplage bedroeg ruim 10.000 exemplaren, verspreid over ca. 35 landen. De uit-
5 av1:: ;an 1988 kost f 50.-, inclusief opname van de inzending van 15 namen. 
De opname van méér familienamen is mogelijk à f 1.50 per naam. Inzendingen dienen 
tè geschieden vóór 31 oktober 1987; verdere inlichtingen en de inzendformulieren 
~ijn te verkrijgen bij dhr. A.J. Witte, de Komme 3, 4421 ES Kapelle. 

Red. 

COMMISSIE HANDLEIDING AFDELINGEN 

In de bijlage van Gens Nostra van juni 1987 hebt u kunnen lezen, dat op de Algeme
n~ Jaarvergadering 1987 te Arnhem een commissie is ingesteld voor een beraad over 
de afdelingsfinanciën. Er was wat onzekerheid ontstaan bij de afd.-penningmeesters 
over hun relatie tot de landelijke penningmeester. Op hetzelfde moment trad voor 
laatstgenoemde functionaris een nieuwe persoon op, zodat deze met een schone lei 
l<nn beginnen. 
De heer Rademaker is voorzitter van de commissie geworden en de heer Manche secre
taris. Deze voert krachtige pleidooien in de poging elk misverstand uit de weg te 
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VRAGENRUBRIEK 

Het ligt in de bedoeling van de redactie van "1340" in iedere aflevering een 
vragenrubriek op te nemen. Ieder lid van onze afdeling heeft de mogelijkheid in 
deze rubriek vragen te stellen van allerlei genealogische aard. Het kan voor 
sommigen onder u dubbel onderzoek voorkomen; tevens kunnen wij misschien wat meer 
onderling contact tussen de leden bevorderen. 
Omdat de redactie de behandeling van de antwoorden niet tot haar taak rekent, 
worden de vragen te allen tijde voorzien van naam, adres en woonplaats van de 
vraagsteller. Een antwoord dient u dus altijd direct naar de vraagsteller te zen
den. De vragen dienen, uitsluitend schriftelijk, gericht te worden aan de 
Redactie van "1340", Jeroen Bosch laan 59, 3055 NN Rotterdam. 

L.G. 

VRAGEN 

Omdat er nog geen vragen bij de redactie voorradig zijn, volgt er hier een aantal 
van enkele bestuursleden: 

1. VAN DEN HASPEL 
Gevr. gegevens omtrent de naam van den Haspel, ongeacht plaats en/of periode. 

-L. Bijl, Prins Hendrikkade 91b, 3071 KG Rotterdam. 

2. DE JONG / DE LEEUW 
Heijnderick Andriesse de Jong tr. (R'dam?) 9-9-1685 Pieternelleke Ariens de 
Leeuw, j.d. van Rotterdam. Gevr. nadere data en voorgeslacht. 

-Drs. P. de Ridders, Jer. Boschlaan 59, 3055 NN Rotterdam. 

3. GESCHWIND 
Eberhard Ceschwind, geb. ca. 1730, overl. Bern, Berks County, Pennsylvania, 
USA, waarsch. vertrokken uit Rotterdam, aangek. Philadelphia(?) 5-10-1737 met 
het schip Bilander Townshend, vermeld als "Palatines" (= paltsgraaf?). 
Gevr~ nadere gegevens over geslacht Geschwind (=Gezwind?) en bijzonderheden 
omtrent vindplaatsen en archieven m.b.t. emigranten. 

-Mrs. Kathryn Drake, Pleasant Grove, Utah; p/a 
L. Gijswijt, Cl. de Vrieselaan 128a, 3021 JX Rotterdam. 

4. KLEIJBURG 
Jan Kleijburg, geb. Rockanje 5-10-1824, zn. v. Leendert Klijburg en Jobje van 
Dijk; tr. Rockanje 5-5-1853 Adrijaantje Meuldijk, overl. ná 23-5-1884, 
gevraagd wordt waar en wanneer. 

-J. Weda, Glanzerij 21, 3142 BC Maassluis. 

5. CASTELEIJN / VAN VLIET 
Joost Pieters Casteleijn, j.m. van Mater in Vlaanderen, tr. Hillegersberg 
23-9-1705 Neeltje Jans van Vliet, j.d. van H'berg, begr. 9-9-1748. 
Gevr. beider voorgeslacht. 

-Drs. P. de Ridders, Jer. Boschlaan 59, 3055 NN Rotterdam. 

6. VAN DER VAART 
Cornelis van der Vaart, geb. ca. 1780, tr. ca. 1820 Antje Valstar, geb. Wate
ringen omstr. maart 1789, overl. Rijswijk (ZH) 23-11-1844. Gevr. voorgeslacht 
van van der Vaart en plaats huwelijk. 

-L. Gijswijt, Cl. de Vrieselaan 128a, 3021 JX Rotterdam. 

7. DE BIE 
Adriana de Bie (schippersfamilie), tr. Dirk Meijer, overl. Alblasserdam 21-8-
1826; zij moet overleden zijn tussen 15-2-1836 1·n 10-1-1845. Gevr. waar en 
wanneer geboren, gehuwd en overleden. 

-J. Weda, Glanzerij 21, 3142 BC Maassluis. 

8. DROST -/- VAN BERGEN 
Corn. Willems Drost, tr. R'dam 21-5-1634 Ariantje Corn. van Bergen. Gevr. 
beider voorgeslacht. 

-Drs. P. de Ridders, Jer. Boschlaan 59, 3055 NN Rotterdam. 

9. VAN DER WAL/ VAN DER WAL 
Willem van der Wal, landman te Ophemert, geb. ca. 1780/85, tr. kort voor 1813 
Areke van der Wal, gevr. beider voorgeslacht. 

-L. Gijswijt, Cl. de Vrieselaan 128a, 3021 JX Rotterdam. 


