
NEDERLANDSE GENEALOGISCHEVERENIOING 

MEDEDELINGENBLAD VAN DE AFD. ROTTERDAM EN OMSTREKEN 
Tijdelijkadressekretariaat: Bachplein 265, 3122 JC Schiedam 
Redaktieadres: ClaesdeVrieselaan 128a, 3021 JX Rotterdam 

JAARGANG IV FEBRUARI 1990 No.2 

AGENDA 
De volgende bijeenkomsten zullen plaatshebben in een zaal van de Remonstrantse kerk, 

1 thenesserlaan 3 (hoek Westersingel) te Rotterdam; bereikbaar per metro (station 
..____.,odrachtsplein), met buslijn 32 en tramlijnen 4 en 5. Aanvang om 20.00 uur en, zo

als gewoonlijk, de toegang is vrij. 

27 februari 1990 - dinsdag : AFDELINGSJMRVERGADERING VOOR DE LEDEN EN KONTAKTAVOND. 
In aanvulling op punt 3 van de Agenda, bestuursverkiezing, delen wij u mede dat het 
bestuur voor de funktie-vervulling van le sekretaris, de heer R.K. Vennik uit IJssel
monde bereid heeft gevonden. De heer Vennik is o.a. bekend als beroepsgenealoog en 
auteur van een tweetal boekjes over gen~alogie en heraldiek. Hij is tevens docent 
genealogie aan de Volksuniversiteit, Voor de resterende vakature werd bij het ter 
perse gaan van dit nummer van "1340" nog onderhandeld met een.aantal kandidaten. 
Het bestuur zal u ter vergadering een kandidaat voorstellen. Wij wijzen u er nog
maals op, dat leden uit de Afdeling zich conform Art. 25 en 27 van de Statuten van de 
N.G.V, tot één week voor de afdelingsvergadering kandidaat kunnen stellen bij de 
waarnemend sekretaris. Voor het restant van de agenda verwijzen wij naar "1340" van 
januari 1990. 
27 maart 1990 - dinsdag : DHR. Th.W. POLET, "DE TIENDAAGSE VELDTOCHT". 
Een' aardige inleiding op dit onderwerp van deze lezing wordt gegeven door: "Een fuse
lier in de Belgische Opstand. Aantekeningen van Johannes van Oostendorp over de Jaren 
1830-1832", van de hand van H. van der Hoeven, Den Haag 1980. Dit boekje is voor 
f 3,95 te verkrijgen bij Boekhandel De Slegte aan de Coolsingel te Rotterdam. 

8 mei 1990 - dinsdag: DHR. M. IJZERMAN, sekretaris van het hoofdbestuur, met een 
twee-delige lezing over "DE FOTOGRAFIE IN DIENST VAN DE GENEALOGIE" en "ALVA'S RAAD 
VAN BEROERTEN ALS GENEALOGISCHE BRON". Bij deze lezing, die op diverse plaatsen in 
het land reeds met veel enthousiasme is ontvangen, zullen dia's worden vertoond. 

het bestuur. 

ROTTERDAM MIGRANTENSTAD 
Yoals bekend is Rotterdam door de eeuwen heen een stad van migranten geweest, zowel 
wat betreft immigratie als emigratie. In de 18e eeuw vestigden zich er een groot aan
tal Engelsen en Duitsers, terwijl ook een omvangrijk aantal Hugenoten naar de stad 
kwam, Rotterdam fungeerde tezelfdertijd als een belangrijke doorgangshaven van vooral 
Duitse emigranten die zich in Amerika wilden vestigen. Dit laatste zette zich tot het 
begin van deze eeuw voort, Rotterdam was daarnaast de vestigingsplaats van een Kamer 
van de Westindische Compagnie en (met Delft-Delfshaven) van de Verenigde Oostindische 
Compagnie. Vele Nederlanders en buitenlanders zijn op deze manier door Rotterdam naar 
een overzeese bestemming vertrokken. In de negentiende eeuw werd Rotterdam vooral een 
immigratiestad voor Brabanders en mensen uit het hele land, die betrokken waren bij 
de aanleg van de havens, de Nieuwe Waterweg en de opbouw van de industrie. 
Genealogisch onderzoek naar migranten brengt bijzondere methodologische problemen met 
zich mee, die vaak niet eenvoudig zijn op te lossen. Uit kontakten met leden is ons 
gebleken, dat het onderzoek naar migranten erg leeft. Er komen vele vragen over dit 
onderwerp binnen. We hebben echter ook het vermoeden, dat er in de afdeling een be
hoorlijke expertise aanwezig is. Binnen het bestuur is dan ook het idee gerezen, om 
deze expertise te inventariseren, Mogelijk kan op deze manier het onderzoek naar mi
granten naar en uit Rotterdam gecoördineerd worden, bijvoorbeeld in de vorm van 61 



een werkgroep. Beschikt u over kennis op het gebied van migrantenonderzoek, heeft uzelf 
migranten in uw kwartierstaat, of bent u zomaar geïnteresseerd, dan roepen wij u 
op dit aan ons te l~ten weten via een briefje aan de sekretaris van de afdeling, 
onder vermelding van uw specifieke kennis op het gebied van bronnen, regio's e.d. 

M.R.D. /L.G. 

ONDERZOEKSRUILDIENST 
Sommige leden van de N.G.V. ervaren op een gegeven moment, dat hun onderzoek stag
neert doordat zij één of meer noodzakelijke bezoeken aan een archiefbewaarplaats 
niet kunnen afleggen. De oorzaken kunnen van verschillende aard zijn, zoals tijd
gebrek, te hoge reiskosten of te grote fysieke inspanning. 
Een deel van ·deze leden kan wellicht voor dit probleem een oplossing vinden door 
voor elkaar (deel-) onderzoek te doen. De 0nderzoeksruildienst (0RD) brengt de 
kontakten tot stand, die voor een dergelijke onderzoeksruil nodig zijn. 

Werkwijze van de Onderzoeksruildienst 
De 0RD kent deelnemers en een Centrale. 
Deelnemers zijn leden van de N.G.V., die in het kader van de 0RD door andere leden 
een genealogisch (deel-) onderzoek willen laten verrichten en daarvoor als tegen
prestatie het verrichten van een (deel-) onderzoek voor die leden aanbieden. 
Deelnemer kan ook zijn, een lid van de N.G.V. die voor een ander lid in het kader 
van de 0RD een genealogisch (deel-) onderzoek wil verrichten zonder daarvoor een 
tegenprestatie te verlangen. 

De Centrale régistreert vraag en aanbod, onderzoekt mogelijkheden om vraag en aan
bod te combineren en stelt aldus onderkende onderzoeksruil-mogelijkheden beschik
baar aan de Deelnemer. 
De Deelnemer maakt zijn vraag en aanbod schriftelijk bekend aan de Centrale door 
opgave van de plaats van vestiging van het archief waar hij of zij onderzoek wil 
laten verrichten én de plaats van vestiging van het archief waar hij of zij bereid 
is onderzoek te doen. 
De Centrale werkt bij elke nieuwe aanmelding, bij wijziging van vraag of aanbod en 
bij afmelding, het bestand bij. 
Een nieuwe Deelnemer ontvangt een bericht, waarin alle voor hem van belang zijnde 
onderzoeksruilmogelijkheden worden vermeld. Een dergelijk bericht wordt ook gezonden 
aan een Deelnemer die een eerdere opgave van vraag en aanbod wijzigt, althans voor 
zover het bestand op dat moment nieuwe mogelijkheden voor hem bevat. 

Verantwoordelijkheden en beperkingen 
De Centrale draagt geen verantwoordelijkheid voor het nakomen door Deelnemers van met 
andere Deelnemers gemaakte afspraken. Evenmin draagt de Centale verantwoordelijkheid 
voor de kwantiteit en de kwaliteit van in het kader van de 0RD door Deelnemers ver
richte werkzaamheden. 
De Centrale beperkt zich nadrukkelijk tot het leggen van kontakten op grond van op
gaven van de plaatsen van archieven, waar ond~rzoek wordt aangeboden, resp. gevraagd. 
Daarbij wordt er van uitgegaan, dat de Deelnemer zelf uitzoekt in welk archief de 
door hem gezochte gegevens (waarschijnlijk) te vinden zijn. 
De Centrale geeft dus geen antwoord op de vraag, welke leden van de N.G.V. zich b g 
houden naar met name genoemde personen of geslachten. Met dergelijke vragen wende men 
zich tot de Contactdienst van de N.G.V. 
De Centrale houdt zich evenmin bezig met het oplossen van genealogische problemen. 
Wanneer de verlangde gegevens niet via de Contactdienst of niet via de Deelnemers van 
de 0RD kunnen worden verkregen, kan men eventueel gebruik maken van de Vragenrubriek 
in Gens Nostra of "1340". 
Bestand van vraag en aanbod per 1 januari 1990_ 
Per 1 januari 1990 stonden er bij de ORD nog 447 vragen open, waarvoor geen ruilmoge
lijkheden konden worden gevonden. Het deel van deze lijst waarin onderzoek gevraagd 
wordt in plaatsen vallend onder de Afd. Rotterdam e.o. is hieronder opgenomen. 
De lijst is gesorteerd op vraag (linker kolom) met daarachter de plaats waar onderzoek 
aangeboden wnrdt (rechter kolom). 
Mocht u in deze opgave iets van uw gading vinden, dan kunt u zich tot de Centrale 
wenden om te vernemen met welke Deelnemer u kontakt moet opnemen om tot een onder
zoeksruil te komen. Uiteraard mag u ook kontakt opnemen met de Centrale, indien u 
voor een Deelnemer een (deel-) onderzoek zou willen verrichten zonder daarvoor een 
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tegenprestatie te verlangen. 
Wellicht ten overvloede zij opgemerkt, dat frequent nieuwe opgaven van vraag en aan
bod worden gedaan. Het hier weergegeven bestand is dus slechts een momentopname. 
Voor een volledige lijst dient u zich eveneens tot de Centrale te richten. 

De Centrale 
·Het adres van de Centrale van de Onderzoeksruildienst luidt: 
Utrechtseweg 100, 3818 EP Amersfoort. 

Hoofd van dienst: J.M. Snellenberg. 

VRAAG AANBOD NR VRAAG AANBOD NR 

Dordrecht Alkmaar 054 Rotterdam Axel 220 
Dordrecht Haarlem 054 Rotterdam Hulst 220 
Dordrecht Heerlen 202 Rotterdam Kloosterzande 220 
Dordrecht Hoorn 054 Rotterdam Sas van Gent 220 
Dordrecht Sittard 202 Rotterdam Terneuzen 220 
Gorinchem Den Haag 223 Rotterdam Tilburg 047 
";orinchem Rotterdam 196 Rotterdam Venlo 198 

-./Gorinchem Rotterdam 223 Rotterdam Venray 198 
Gouda Groningen 213 Schiedam Maastricht 044 

Gouda Heerlen 191 Schoonhoven Den Bosch 019 
Gouda Maastricht 191 Schoonhoven Oss 019 
Gouda Roermond 191 Vlaardingen Deventer 038 
Gouda Sittard 191 Vlaardingen Heerlen 202 

Gouda Weert 191 Vlaardingen Maastricht 044 

Maassluis Rotterdam 028 Vlaardingen Sittard 202 

Rotterdam Alkmaar 123 Vlaardingen Zutphen 038 
Rotterdam Amersfoort 079 

EEN PROBLEMATISCHE SCHIEDAMSE GENEALOGIE 

HEGGELMAN, LENSING, DIRCKX/SANDEWIJ/VAN DER BEDOE 

Bij mijn onderzoek naar een gedeelte van mijn kwartierstaat stuitte ik op een 
zeldzaam hoog aantal problemen bij de reconstructie. In iedere kwartierstaat komen 
natuurlijk wel migranten, verdwijnende personen en naamsverandering voor, maar om 
al deze moeilijkheden in niet minder dan drie generaties aan te treffen lijkt uit
zonderlijk. Hoewel het zeker voor de hand ligt, dat diepgravend onderzoek in het 
Gemeentearchief van Schiedam en omliggende gemeenten meer gegevens aan het licht 
kan brengen dan die waarover ik nu beschik, zou ik een en ander toch aan de lezers 
van "1340" voor willen leggen en hen om hulp in deze vragen. 

HEGGELMAN 
naam Heggelman komt sinds twee eeuwen in Schiedam voor. Onderzoek ter plekke 

bracht aan het licht, dat er in de late achttiende eeuw in Schiedam verschillende 
personen met deze naam voorkomen. Eén van hen geeft bij zijn huwelijk op afkomstig 
te zijn uit Munsterland en gezien zijn beroep (brandersknecht) is het aannemelijk, 
dat hij deel uitmaakte van de stroom Duitse migranten die in de 18e eeuw de 
jeneverindustrie in Schiedam kwam versterken. Hieronder volgt een schetsmatig over
zicht van de oudste generaties. Gaarne zou ik in kontakt komen met genealogen, die 
zich met de genealogie van de familie Heggelman bezighouden; alsmede met een ieder, 
die een licht kan laten schijnen op de herkomstplaats van de hieronder genoemde 
Anthony en Hendrik Heggelman. Mede gezien de vernoeming van de kinderen en het we
derzijds optreden als doopgetuigen lijkt er een nauwe familierelatie te zijn tussen 
beiden; waarschijnlijk waren zij broers. 

Anthony Heggelman, van Oldbaarn (?), tr. Schiedam (schepenen) 25-4-1790 Johanna 
(Anna) Lensing (Lens, Lents), ged. Schiedam (N.Herv.) 12-3-1769, overl./begr. Schie
dam 4/8-8-1804, dr. van Arnoldus Lensing en Elisabeth van Doren. 
Uit dit huwelijk: 
1. ANTONIA, ged. Schiedam (R.K.) 1-4-1792, getuigen Henricus Joannes Heggerman en 

Anna Elisabeth Minnebos. 
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2. ELISABETH, ged. Schiedam (R.K.) 13-10-1793, getuigen Wilhelmus Lens en Elisabetha 
van Doornen. 

3. ELISABETH MARIA, ged. Schiedam (R.K.) 13-7-1795, getuigen Gerardus van Capel en 
Maria Voortmans. 

4. ARNOLDUS, ged. Schiedam (R.K.) 6-5-1797, getuigen Wilhelmus Heggelman en 
Maria Catharina Heggelman. 

5. BERNARDUS HENRICUS, ged. Schiedam (R.K.) 5-2-1799, getuigen Bernardus Henricus 
Heggelman en Joanna de Wit. 

6. BERNARDUS WILHELMUS, ged. Schiedam (R.K.) 30-6-1800, getuigen Wilhelmus Heggelman 
en Catharina Heggelman. 

7. ANNA WILHELMINA, ged. Schiedam (R.K.) 22-10-1801, getuigen Wilhelmus Eggelman en 
Anna Geertrudis Eggelman 

Na de dood van zijn vrouw in 1804 (in het Gasthuis) verdwijnt Anthony Heggelman 
plotseling uit de archieven. Waarschijnlijk is hij met onbekende bestemming en met 
achterlating van zijn kinderen vertrokken, Maar waarheen? 

Andere vragen worden opgeroepen door de diverse doopgetuigen met de naam Heggelman of 
een variant daarvan, die tenminste niet in de DTB van Schiedam terug te vinden ziin: 
Henricus Joannes (Hendrik Johannes), Wilhelmus (Willem), Maria Catharina en Anna 
trudis (Anna Geertruida). Waren dit broers en zusters van Anthony, of neven en 
nichten? Waar woonden zij? Van Wilhelmus (Willem) is bekend dat hij voorkomt onder 
de "Inkomende en uitgaande personen" van Schiedam, waarbij hij opgaf afkomstig te 
zijn uit Oedenberg in Munsterland. Is Oedenberg identiek aan het eerder genoemde 
Oldbaarn? We mogen er verder van uitgaan dat Bernardus Henricus identiek is aan de 
hieronder volgende Henricus Bernardus (Hendrik) Heggelman. 

I. Hendrik (Henricus Bernardus) Heggelman, geb. Munsterland ca. 1779, branders
knecht, overl. na 1838, tr. Schiedam 31-5-1807 Joanna Veroude, geb. Schiedam ca. 
14-11-1787, overl. ald. 5-5-1836, dr. van Theodorus Henricus Veroude en Cornelia 
van Zundert. 
Uit dit huwelijk o.a.: 
1. WILHELMUS BERNARDUS, geb. Schiedam 14-7-1814, volgt Ila. 

IIa. Wilhelmus Bernardus Heggelman, geb. 14-7-1814, schoenmaker, tr. Schiedam 
24-5-1838 Annet Maria Krowinkel, geb. Schiedam. 
Uit dit huwelijk: 
1. LEONARDUS JOANNES JOS., geb. Schiedam 14-9-1852, overl. Schiedam 11-8-1930, tr. 
(burg. st.) Schiedam 13-5-1880 H.E. van Dobbelsteen. 

Onderzoek in het archief van de Westindische Compagnie in het Algemeen Rijksarchief 
bracht nog een andere Heggelman aan het licht, die mogelijk verwant is aan bovenge
noemden: Hendrik Heggelman, geb. Munsterland, W.I.C.-dienaar (korporaal), overl. na 
30-6-1776. Significant is hier vooral dat hij in 1767 met het schip "Dageraad" uit
voer voor de Kamer ten Maze (Rotterdam) van de W.I.C. 

II. LENSING 
Het probleem Lensing richt zich eveneens op de herkomst van deze familie. De hier
onder genoemde Arnoldus Lensing geeft bij zijn huwelijk op afkomstig te zijn uit 
Brochterbeeke of Bruchterbech, terwijl zijn broer(?) Coenraad opgeeft geboren te 
zijn "int Graafschap Linge te Broekterbeeke". Wederom is de vraag: waar ligt deze 
plaats? 

Arnoldus Lensing, geb; Brochterbeeke (Lingen), koornwijnbrander, overl. voor 1790, 
zn. van Anna Sibilla Eschman, ondertr./tr. Schiedam (N.Herv.) 3-7-/6-11-1768 
Elisabeth van Doren, ged. Schiedam (R.K.) 9-4-l739, overl. ald. 18-3-1795. 
Uit dit huwelijk, allen te Schiedam (N.Herv.) gedoopt: 
1. JOHANNA (Anna), ged. 12-3-1769, tr. Anthony Heggelman. 
2. CLASINA, ged. 3-7-1771. 
3. WILLEM, ged. 6-11-1774; 4. KLASYNA, ged. 31-1-1777; 5. ARENTJE, ged. 31-7-1778; 
6. FRANCEINTJE, ged. 14-1-1780; 7. ARNOLDINA, ged. 4-4-1781. 

Arnoldus overlegde bij zijn huwelijk een schrijven met h2t consent van zijn moeder, 
Anna Sibilla Eschman. Hij verkreeg op 11-9-1775 het klein burgerrecht van de stad 
Schiedam. 
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(Jan) Coenraad Lentzing (Lensing), geb. "int Graafschap Linge te Broekterbeeke", 
ondertr./tr. Schiedam (N.Herv.) 19-11-/8-12-1762 Francijntje Pater, geb. Rotterdam. 
Coenraad kreeg zonder akte op 31-3-1762 admissie te Schiedam. Waarschijnlijk was 
Coenraads levensloop niet al te onberispelijk, want in de loop van 1777 werd hij 
"wegens wangedrag op authorisatie van de Ed(ele) Gr(oot) Achdbare) Heeren van de 
Weth dezer stad (Schiedam) ... geconfineert ... en onder voogdij gestelt". Na deze 
aktie werd op 28-10-1777 zijn boedel geïnventariseerd en uit de beschrijving (GA 
Schiedam, ONA 931 akte 108) blijkt dat Coenraad in goeden doen verkeerde. -Zo bezat 
hij een huis en branderij aan "het Padt" te Schiedam, met twee rouw- en één distil
leerketels, alsmede 1/26 part in de korenwindmolen "de Koornbloeme" op de Vellevest 
bij de Vlaardingerdijk te Schiedam. (Deze molen bestaat nog steeds en heeft als naam 
"De drie Korenbloemen"). Verder trof men in de boedel ruim f 3000.- in kontant geld 
aan en ca. f 10.000.- aan baten. Hiertegenover stond een schuld van ca. f 6700.-. 
Was het deze schuld, die tot zijn opsluiting leidde? 
Uit een andere notariële akte (GA Schiedam, ONA 948, bl. 707 e.v.) blijkt dat hij 
zijn zaken samen deed met Arnoldus. 

:1. DIRCKX / SANDEWIJ / VAN DER BEDDE 
et derde probleem ligt dichter bij huis en is van een andere aard dan de twee 

bovenbeschreven situaties. De basis ervan ligt 10 het volgende genealogische frag
ment: 

Claes Willems (Nicolaas) van Doren (van Doore, van Dooren), tr. Geertruij Dirckx 
Sandewij/van der Bedde, wonende "buyten de Overschiese Poort" (1733, 1736). 
Uit dit huwelijk, allen te Schiedam (R.K.) gedoopt: 
1. WILLEM, ged. 27-9-1730, getuigen Jannetie van Loon loco Jan Dirckx. 
2. DIRK, ged. 7-12-1733, getuigen Wilhelmus van Dooreen Elisabeth van Loenen. 
3. WILHELMINA, ged. 1-4-1736, get. Theodorus Janse van der Bedde en Elisabeth Schoone, 

echtgenote van Jacobus van Dooren. 
4. ELISABETH, ged. 9-4-1739, getuigen Dirck Janse en Cornelia van Breugel; 

tr. Arnoldus Lensing. 
5. WILHELMA, ged. 3-11-1743, get. Joannes Dirckse en Elisabeth Schoone. 

Waar gaat het hier nu om? De moeder van de bovengenoemde 5 kinderen, aangeduid als 
Geertruij Dirckx, blijkt voor te komen onder vier verschillende namen. Op zich is 
dit geen probleem, aangezien een dergelijke verscheidenheid, wanneer bekend (zoals 
hier), gewoonlijk een scala aan familierelaties kan blootleggen. Zo niet in dit geval 
echter. In het Gemeentearchief van Schiedam konden door mij geen naamgenoten gevonden 
worden. De voorkomende namen zijn: 

Geertruij 
Gertrudis 
Gertrudis 
Gertrudis 

Dirckx 
Sandewij 
Dirckse van 
Dirck Janse 

- 1730 
- 1733 

der Bedde - 1736 
- 1739 

it de laatste vermelding kan men eventueel opmaken, dat haar vader een Dirck Janse 
was. Dit komt dan weer overeen met de doopgetuige uit 1739, Dirck Janse, die bij de 
doop van 1736 ook een geslachtsnaam heeft: Theodorus (Dirck) Janse van der Bedde. 
De Jan Dirckx uit 1730 en Joannes Dirckse uit 1743 zullen ook wel identiek zijn en 
waarschijnlijk gaat het hier dan om een broer van Geertruij, evt. haar grootvader. 
Waar komt dan de naam Sandewij vandaan en waarom treffen we geen Van der Beddes in 
de Schiedamse DTB aan? Wie het weet mag het zeggen. Reakties gaarne aan: 
M.R. Doortmont, p~stbus 62099, 3002 GB Rotterdam. M.R.D. 

DELFTSCHE POORT 

Wie kan (en wil) uit eigen ervaring(en) vertellen, wat er precies met de over
blijfselen van de Delftsche Poort is gebeurd na het bombardement op Rotterdam 
1940. Reakties, op schrift gesteld, gaarne naar de Redaktie van "1340", 
Claes de Vrieselaan 128a, 3021 JX Rotterdam. 

van 

L.G. 
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KWARTIERSTAAT BRÜNING (II) 

Vervolg van de kwartierstaat Brüning uit "1340" van sept.1989, pag. 55. 

V 

16 BRÜNING, Friedrich Wilhelm, geb. Wehe (Rahden, Pruisen)l2-3-1780, overl. Rahden 
21-1-1846, huurling, tr. Rahden 15-3-1809: 

17 LINTELMANN, Catharine Elisabeth, geb. Rahden 14-1-1785, overl. Rahden 31-3-1820. 
18 ZONNEVELD, Gerrit, ged. Maasland 20-5-1798, bouwman, overl. Maasland/Dijkpolder 

10-11-1859, tr. Maasland 8-11-1828: 
19 LUIJENDIJK, Willemijntje, ged. De Lier 17-7-1808, overl. Maasland/Zuidbuurt 

15-1-1870. 
20 DIJKXHOORN, Ridderus, geb. 't Woudt 9-12-1790, bouwman, overl. Groeneveld 

27-5-1848, tr. Pijnacker 26-6-1813: 
21 VAN DER VLUGT, Annetje, geb. Vrijeban 25-4-1796, overl. Delft 5-2-1862. 
22 VAN DER VAART, Cornelis, geb. ca. 1781, 

tr. ca. 1820: 
23 VALSTAR, Antje, geb. Wateringen omstr. 3-1789, overl. Rijswijk (ZH) 23-11-1844. 
24 VAN ECK, Johannes, ged. Tiel 10-1-1794, touwslager, lijndraaier, overl. Tiel 

18-8-1833, tr. Tiel 9-5-1816: 
25 MUIJLWIJK, Henderika, ged. Gorinchem 29-10-1794, dienstmeid, overl. na 1846. 
26 VAN DE KOLK, Huijbert, ged. Opheusden 26-8-1787, arbeider, wedr. van Adriana 

Kramp, overl. Lienden 5-9-1829, tr. Lienden 30-3-1816: 
27 VAN DER LINDEN (VAN LIENDEN), Adriana, geb. Lienden 20-12-1790, overl. Lienden 

23-10-1827. 
28 VAN TUIL, Willem, overl. voor 1850, 

tr. ca. 1798: 
29 KROlfwEL, Maria, overl. voor 1850. 
30 VAN DER WAL, Willem, geb. ca. 1780/85, landman te Ophemert, overl. na 1850, 

tr. C3. 1810: 
31 VAN DER WAL, Areke, overl. voor 1850. 

VI 

32?BRÜNING, Franz Engelke, geb. Rahden ca. 1750. 
36 ZONNEVELD, Pieter, ged. Maasland 2-3-1755, bouwman, overl. Maasland 4-11-1827, 

tr. Maasland 14-11-1790: 
37 VAN DIE, Willemijntje, ged. Wateringen 6-4-1766, overl. Maasland/Valbrug -2-1858. 
38 LUIJENDIJK, Anthonij, ged. De Lier 9-12-1781, korenmolenaar, overl. na 1828, 

tr. ca. 1805: 
39 KOOLE, Annetje, ged. De Lier 27-10-1782, overl. De Lier 20-11-1813. 
40 DIJKXHOORN, Arij Pietersz., ged. 't Woudt 3-5-1763, bouwman, schepen en ambach' -

bewaarder van Hof Van Delft, leenman van Huys Te Werve, dienstdoend welgeborer 
man van Delfland, overl. Hof Van Delft 14-10-1847, tr. Schipluiden 16-5-1785: 

41 VAN DER KOOY, Cornelia, ged. Schipluiden 8-2-1761, overl. Hof Van Delft 
27-1-1832. 

42 VAN DER VLUGT, Dirk, ged. Delft 19-8-1753, bouwman, overl. Abtsregt 25-8-1830, 
tr. Delft 21-12-1783: 

43 PATIJN, Jannetje, ged. Delft 1-8-1756, overl. Abtsregt 8-11-1819. 
46 VALSTAR, Dirk, waarsch. Wateringen, 

tr.: 
47 MONNA, Magdalena. 
48 VAN ECK, Jurrien, geb. ca. 1760, schoenmaker te Tiel, overl. na 1816, 

t r. : 
49 VAN DER HORST, Lamberta. 
50 MUIJLWLJK, Aart, geb. ca. 1760, arbeider, waarsch. te Gorinchem, 

tr. : 
51 VAN VEGGELEN, Maaike 
52 VAN DE KOLK, Gijsbert, waarsch. te Opheusden, 

tr. ca. 1785: 
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53 RIJNDERS (JACOBS), Nelleke. 
54 X 
55VAN LIENDEN, Willemina Elisabeth. 

VII 

72 ZONNEVELT, Jan Jansz., ged. Rozenburg 25-11-1703, 
tr. Maasland 30-11-1732: 

73 VAN BERGEN, Leentje Cornelisse, ged. Maasiand 13-10-1715. 
74 VAN DIEJEN, Gerrit Jansz., tr. (1) Willemijntje van der Lee, 

tr. (2) Wateringen 2-6-1765: 
75 MUIJZEKAN, Antje Elisabeth, j.d. van Bakkum, graafschap Lingen. 
76 LUIJENDIJK, Leendert Corn., ged. Brieile 15-5-1753, wagenmaker, overl. De Lier 

30-12-1828, ondertr. De Lier/tr. Oostvoorne 12-11-1779: 
77 DORTMONDT, Trijntje, ged. De Lier 18-3-1759, overl. De Lier 5-5-1825. 
78 KOOLE, Cornelis, ged. De Lier 19-12-1756, brouwer, 

öndertr. De Lier 15-3··1782: 
79 VAN DEN ENDE, Willemijntje, ged. De Lier 24-2-1759. 
~ DIJKXHOORN, Pieter Arentsz., ged. 't Woude 12-2-1719, bouwman, schepen en 
~ ambachtsbewaarder van Hof Van Delft, leenman van Huys Te Werve, dienstdoend 

welgeboren man van De 1 fland, overl. ca. 1789, 
tr. Schipluiden 21-4-1743: 

81 VAN DEN BERGH, Leentje, ged. Schipluiden 24-1-1717. 
82 VAN DER KOOIJ, Ridderus Sijmonsz., ged. 't Woudt 18-4-1723, overl. Schipluiden 

ca.1765, tr. 't Woudt 30-4-1752: 
83 DE HOOG, Geertruijd, ged. Berkel 19-5-1726. 
84VAN DER VLUGT, Cornelis, ged. Overschie 16-6-1715, 

tr. Overschie 29-5-1740: 
85WADDINGSVEEN, Crijntje, ged. Bergschenhoek 12-11-1713, begr. Pijnacker 

12-12-1783. 
86 PATIJN, Isaac Willems, ged. Maasland 19-11-1713, begr. Kethel 31-3-1770, 

tr. Maasland 6-11-1735: 
87 VAN DER SNOEK, Annetje Cornelisse, ged. Vlaardingen 4-10-1713. 

VIII 

144SONNEVELD, Jan Doensz., ged. Maasland 31-8-1664, 
tr. Rozenburg 20-4-1692: 

145MOERMAN, Trijntje Jans, ged. Rozenburg 18-3-1674, overl. Rozenburg 10-11-1749. 
146 VAN BERGEN, Cornelis Leendertsz., ged. Maasland 2-1-1689, 

tr. Maasland 8-1-1714: 
147 BREGMAN, Maertje Pieters, ged. Maasland 7-6-1688. 
152 LUIJENDIJK, Cornelis Commer, ged. Brielle 23-10-1714, wagenvoerder, overl. 

Briellejl7-12-1782, tr. Brielle 11-5-1738: 
• "'-1 VAN DER BIJL, Claes je Jans, geb. in 't Hoorn. 

'Ö DORTMONT, Anthonij, 
tr. De Lier 1-7-1754: 

155 VAN DUIJN, Jacomijntje, ged. De Lier 18-8-1718. 
156 COOLE, Pieter, ged. 's-Gravenzande 12-4-1722, j.m. van het Hoenderland, 

tr. 's-Gravenzande 21-3-1745: 
15 7 VAN DER VALK, Anne tje, ged. 's-Gravenzande 2-3-1721. 
158 VAN DER ENDE, Jan, geb. De Lier ca. 1730/35, 

tr. De Lier 11-5-1755: 
159 STOORVOGEL, Jaapje Jans, ged. De Lier 27-2-1729. 
160 DIJCXHOORN, Arent Pietersz., ged. 't Woudt 5-6-1667, bouwman, gezworene en 

ouderling 't Woudt, leenman van Huys Te Werve, overl. 't Woudt (aangeg.) 
2-12-1727, tr. 't Woudt 17-11-1715: 

161 QUALM, Ariaentje, ged. Overschie 25-10-1693, zij tr. (2) 't Woudt 12-6-1729 
Leendert van den Berg; zij over!. 't Woudt 19-12-1765. 

162 VAN DEN BERGH, Arij Gerritsz., 
tr.: 

163 VAN DER BURG, Neeltje Willems. (wor<lt voortgezet) 
L.G. 
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