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ACENDA 

De volgende bijeenkomsten zullen plaats hebben in een zaal van de Remonstrantse 
kerk, Mathenesserlaan 3 (hoek Westersingel) te Rotterdam; bereikbaar per metro 
(station Eendrachtsplein), met buslijn 32 en tramlijnen 5 en 6. Aanvang 20.00 uur 
en, zoals gewoonlijk, de toegang is vrij. 

29 januari 1991 - dinsdag: OR J.W.M. PEIJNENBURG, "ENKELE FACETTEN UIT DE TIJD
REKENKUNDE". Een onderwerp dat vele genealogen zal aanspreken. De Juliaanse en 
Gregoriaanse kalender en de overgang van de een naar de ander, nieuwjaar dat op 
pasen valt, de Franse Republikeinse kalender, het zijn zaken die al menig genea
loog voor problemen heeft gezet. Or. Peijnenburg licht een tipje van de sluier 
voor u op. 
26 februari 1991 - dinsdag: AFDELINGSJAARVERGADERING VOOR DE LEDEN EN KONTAKT
AVOND. De leden worden uitgenodigd tot het bijwonen van de afdelingsjaarverga
dering, waarvan de agenda als volgt luidt: 
1. OPENING DOOR DE VOORZITTER. 
2. VERSLA.G OVER 1990. 
3. FINANCIEEL VERSLA.G 1990 EN BEGROTING 1991. 
4. BESTUURSVERKIEZING. Aan de beurt van aftreden zijn de voorzitter, drs M.R. 

Doortmont en de tweede sekretaris, mevr. C. Richel-Hatersel Koning. Beiden 
zijn herkiesbaar en het bestuur stelt voor beiden opnieuw te benoemen. Namen 
van tegenkandidaten kunnen tot een week voor de afdelingsvergadering worden 
ingediend bij de sekretaris conform art. 25 en 27 van de Statuten van de 
N.G.V. 

4. VOORSTEL TOT BENOEMING van de heren E.J. van Rooij en R.K. Vennik tot 
afgevaardigde resp. plaatsvervangend afgevaardigde als vertegenwoordigers 
van onze afdeling op de algemene ledenvergadering van de N.G.V. 

5. RONDVRAAG onder de aanwezige afdelingsleden. 
6. SLUITING VAN DE VERGADERING. 
Na afhandeling van bovenstaande agenda zal een kontaktavond worden gehouden, 
tijdens welke de leden met vragen en problemen rond hun genealogisch onderzoek 
bij de aanwezige bestuursleden en natuurlijk bij elkaar terecht kunnen. Leden die 
al langere tijd onderzoek gedaan hebben worden verzÖcht hun dokumentatie (kaar
tenbakken e.d.) mee te brengen. Mogelijk wordt er tevens een demonstratie gegeven 
van het vernieuwde genealogische computerprogramma GensData/D90. Hierover 
berichten wij u in de volgende "1340" nog nader. 

het bestuur 

HET OUD-ARCHIEF HENDRIK- I D0-A;·1BACHT 

Pas geleden is bij de Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde verschenen: 
"Sandelingenambacht: Naam lij sten op Tiendverkopen en Civiele Rollen 1691-1809", 
door Wijnand Kranendonk te 's-Gravenhage. 
Opnieuw een bijzondere uitgave omdat deze de afsluiting markeert van de eerste 
fase van het trancriptieprojekt van het oud-archief van Hendrik-Ido-Ambacht. Het 
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overschrijven van de oude archieven van Hendrik- Ido-Ambacht (vroeger Adriaan 
Pieters- of Sandelingenambacht geheten) is daarom zo belangrijk, omdat bij de 
brand in het gemeentehuis in de nacht van 17 op 18 maart 1858 een belangrijk deel 
van het oud-archief van die gemeente vernietigd werd en onder andere het gehele 
heerlijkheidsarchief verloren ging. 
Het thans uitgekomen deeltje kunt u middels een briefkaartje bestellen bij het 
Streekarchief Eiland IJsselmonde. Inklusief porto kost het f 10,50. Afgehaald bij 
het streekarchief betaalt u f 7,50. 

Red. 

ST 1 CHTING STREEKARCHIEF EI LAND IJ SSEL'iONDE 

(door R.K. Vennik) 

Wie voor het eerst naar het streekarchief IJsselmonde gaat, moet even zoeken. 
Hier geen statig of groot gebouw, maar een klaslokaal in een voormalige school in 
een nieuwbouwwijk in Rotterdam-IJsselmonde. Het streekarchief is geen overheids
instelling zoals de naam zou kunnen suggereren, maar een partikulier initiatief. 
Door wijlen de heer Arie van Munster werd in 1983 de stichting opgericht, voort
komende uit de Werkgroep Genealogie die tot dat moment in IJsselmonde bestond. 
Drijvende kracht achter het Streekarchief IJsselmonde is, naast de overige vrij
willigers, momenteel de heer Ball. Hij is een veelzijdig man, niet alleen een 
kundig genealoog, maar ook letterkundige. Ooit studeerde hij Russisch en publi
ceerde in 1975 een dichtbundel genaamd "Buuuutvrij". Daarna werkte hij korte tijd 
als journalist en op de redaktie van de NRC. Zijn familienaam doet een mogelijke 
afstamming uit Engeland vermoeden, zover hij zelf heeft kunnen nagaan kwam zijn 
overgrootvader echter uit Kaiserslautern. 

Sinds de oprichting heeft de stichting allerlei aktiviteitcn ontplooid. Zo geeft 
de heer Sparreboom er tweemaal per jaar een kursus oud-schrift. Deze kursus be
staat uit zes lesavonden van elk twee uur (f 65.-). Wie een uitgebreide biblio-

STREEKARCHIEF 

cheek zoekt, moet dat niet op het streekarchief doen. Wel heerst er een prettige, 
bijna huiselijke sfeer zoals we die maar op weinig archieven aantreffen. 
De stichcing is geheel afhankelijk van vrijwilligers, een min of meer vaste kern 
van medewerkers verzet handen vol werk mee onder meer het transcriberen van oude 
bronnen. Ook worden mee behulp van de stichting regelmatig onmisbare bronnen• 
publikaties uitgegeven, zoals de laatstelijk verschenen "Naamlijsten voor de 
baljuw en de Hoge Vierschaar van Zuid Holland, ingezonderdheid het eiland IJssel
monde". 
Een reden rot zorg van het stichtingsbestuur blijft, zoals bij vele overige 
stichtingen en verenigingen, de financiering. Momenteel geeft de deelgemeente een 
jaarlijkse subsidie en geven enkele andere gemeenten van het eiland IJsselmonde 
een kleine bijdrage. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid tegen een tegen een 
bedrag van minimaal f 15.- per jaar donateur van de stichting te worden en men 
tevens het kwartaalbericht krijgt toegezonden. 
Wie een bezoekje aan het Streekarchief wil brengen, betaalt een bedrag van f 2.
per bezoek. Er bevinden zich een groot aantal microfiches met kerkelijke bronnen 
en gegevens van de Burgelijke Stand, welke betrekking hebben op het eiland 
IJsselmonde. Ook een gedeelte van de omvangrijke collectie Van Gemerden is hier 
op microfiche te raadplegen. Hiervoor staan vier leesapparaten voor de bezoekers 
ter beschikking. 
Het Streekarchief IJsselmonde is een bezoek meer dan waard. Het bestuur van de 
Afdeling Rotterdam van de N.G.V. hoopt dat dit archief nog in lengte van dagen 
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kan blijven bestaan en op een ieders steun rekenen. 
Openingstijden: maandag en woensdag 9.30 uur tot 15.00 uur, dinsdag 9.30 uur tot 
12.00 uur, en soms op donderdag van 9.30 uur tot 13.00 uur. 
Het bezoekadres is: Hollands Tuin 77, Rotterdam-IJsselmonde, tel. 010-4825758. 
Postadres: Postbus 9544, 3007 AM Rotterdam. 

INTERVIEW MET HERMAN ROMER, AUTEUR VAN "ROTTERDAMS RECENT VERLEDEN" 

(door R.K. Vennik) 

In dit nummer een interview met een prominente Rotterdammer: Herman Romer. Hij 
kreeg niet alleen bekendheid door zijn literaire wer-k, maar ook door zijn histo
rische publikaties over het Rotterdam van de 20e eeuw. 
"Als het systeem gaat zegevieren, delft de mens het onderspit", schreef Herman 
eens als een opdracht voor mij in zijn verhalenbundel "De liefde is onderweg", 
toen wij onze boeken uitwisselden. Een dergelijke tekst zegt veel over Herman 
Romer, niet alleen spreekt hieruit zijn sociale bewogenheid, maar ook de angst 
voor een allesoverheersende totalitaire staat zoals hij die in zijn jeugd 
gedurende vijf donkere oorlogsjaren ervoer. 

We ontmoeten Herman thuis in zijn woning in Rotterdam, waar hij samen met z13n 
vrouw woont. Al in de jaren '60 publiceerde hij veel poëzie; onder meer in het 
Hollands Maandblad. Hij deed dit toen nog onder de naam Herman C.J. Romer, omdat 
een ver familielid, ene Herman P. Romer in die tijd ook het een en ander 
publiceerde. 
Voor zijn gedichten ontving Herman in 1971 de Anna Blamanprij s. Hij debuteerde 
met zijn novelle "De nachtegalen zingen niet meer". Veel literair werk volgde; de 
verhalenbundels "Zwarte confetti" en "Laten we de Charleston dansen", gevolgd 
door "De liefde is onderweg" in 1987 en "De trein naar Berlijn", welke in 1989 
verscheen. 

Hermans vader was in de twintiger jaren vanuit Friesland naar Rotterdam gekomen. 
Eenmaal goed en wel gevestigd ging ook de crisis niet aan het gezin Romer voorbij 
en was vader Romer lange tijd werkloos. Veel weet Herman niet van zijn eigen 
familiegeschiedenis. Zelf heeft hij zich er niet in verdiept, wel kwam de eerder 
genoemde Herman P. Romer, met wie Herman een gemeenschappelijke overgrootvader 
heeft, eens op de proppen met een korte deelgenealogie. Hieruit bleek, dat ook 
Herman' s eigen grootvader ooit literaire aspiraties had en een gedicht publi
ceerde. Ook kwam uit het onderzoek een annonce uit de krant naar voren '"'aar in 
Herman' s moeder en grootmoeder hem feliciteerden met zijn derde verjaardag. "Al:s 
je graaft in het verleden, besef je pas goed hoe weinig je'èigenlijk weet", merkt 
Herman Romer terecht op. Een uitspraak, die niet alleen voor de historicus geldt, 
maar ook voor de genealoog. Er blijken meer raakvlakken te bestaan met het 
onderzoek naar de recente historie. 
Net zoals de genealoog de herinneringen van zijn oudere familieleden zou moeten 
vastleggen, zo doet Herman Romer dit op zijn eigen wijze ook met de herinneringen 
van oude stadgenoten. Veel materiaal verzamelt hij door middel van de 
cassetterecorder, waarmee hij vraaggesprekken opneemt met mensen, die het 
Rotterdam van voor de oorlog nog goed hebben gekend. Vooral het uitwerken hiervan 
is een bijzonder tijdrovende bezigheid. Het is het beste, om deze gesprekken 
zoveel mogelijk in de oorspronkelijke betoogtrant te laten staan, om niets 
verloren te laten gaan. Samenvatten i.s vaak moeilijk en door snel te schrijven 
gaat -veel van de culturele waarde verloren. Door zijn ervaring als schrijver van 
literair werk komt hij tot een zekere vormgeving. "Ik streef naar afwisseling in 
mijn werk", zo zegt hij zelf. Herman is daarom dankbaar, dat hij door persoon
lijke omstandigheden tot het schrijven van boeken is gekomen. In Rotterdam hebben 
veel schrijvers gewoond, daarom weerspiegeld hiervan ook veel in de literatuur. 
"Wanneer je iets schrijft is het vanzelfsprekend, dat dit ook in Rotterdam 
speelt. Ik voel <;iit als een culturele plicht", aldus Herman Romer. Zo schreef 
Eduardo Mendoza eens een prachtig boek over Barcelona tussen de twee wereldten
toonstellingen. Het bevat veel historische informatie en is een schitterende 
kombinatie van literatuur en geschiedschrijving. "Ik voel mij er een kleine 
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jongen bij", zo zegt hij. Toen hij nog voor een baas werkte, schreef Romer al 
·,oor personeelsbladen en deed hij copy-wricing. Het Rotterdamse bedrijf waarvoor 
hij werkte, ging echter een fusie aan met een Haags, en dit bleek een bui ten
gewoon ongelukkige kombinatie. Het was de mentaliteit van de Rotterdamse werkers
zonder-kapsones. die autoriteit alleen erkende, • .,,anneer deze ook daadwerkelijk 
inhoud had. Zonder te willen generaliseren en alle Hagenaars op een hoop te 
willen gooien. leefde er onder zijn toenmalige Haagse chefs (waar hij niet veel 
mee ophad) een ambtenarenmentaliteit. Veel Hagenaars die hij kende, werden niet 
gehinderd door enige geestelijke bagage. Het is een tijd, waarop hij niet met 
plezier terugblikt. 
In _deze tijd schreef hij ook "De Mannetjesputters van Rotterdam" over de 
schutterij van Rotterdam, aanvankelijk geschreven als relatiegeschenk van het 
bedrijf waar hij toen werkte. Toen dit in het slop raakte, kreeg hij uiteindelijk 
toch toestemming het op persoonlijke titel uit te laten geven bij Uitgeverij 
Kruseman. Bij de Europese Bibliotheek verschenen vijf historische werken van zijn 
hand: "Rotterdam in de jaren '30", "in de jaren '20", "in de jaren '10", 
"Rotterdam rond de Eeuwwisseling" en "Passagieren op de Dijk" (de Schiedamse 
Dijk). 

Toen deze uitgeverij bijna failliet ging, stapte hij over naar de Walburg Pers en 
pas daarna naar zijn huidige uitgever Ad Donker. Deze had in die tijd al het 
literaire werk van Herman. Ook bij deze uitgever verschenen boeken over 
Rotterdam, waaronder de meest recente "Rotterdam in barbaarse jaren", waarvan het 
tweede deel zojuist is voltooid. 

De Tweede ~ereldoorlog speelt een belangrijke rol in het werk van Herman Romer. 
Negen jaar oud beleefde hij het bombardement op Rotterdam, wat volgens hem de 
meest dramatische gebeurtenis in het 650 jarig bestaan van de stad is geweest. 
Herman behoort zeker niet tot diegenen, die het verleden willen idealiseren. 
De jaren '30 waren heel fijn, zeker als je werk had. Het was een prettige stad 
waar je gezellig uit kon gaan. Maar die gezellige leven was zeker niet 
representatief voor de gemiddelde Rotterdammer. Voordat de oorlog uitbrak, was 
zijn vader al zo'n tien jaar werkloos, en gedurende de oorlog werd het gezin ook 
nog eens tot tweemaal toe gebombardeerd. Eerst door de Duitsers in mei 1940 en 
een jaar later nog eens door de Engelsen. In 1944 werd zijn vader zoals zovelen 
door de bezetter naar Duitsland afgevoerd en bovendien stierven enkele 
familieleden zelfs van de honger. Na àe bevrijding volgden de grauwe vijftiger 
jaren. Sparen moest je voor de toekomst. Maar wanneer je was uitgespaard, bleek 
dat die toekomst al voorbij was. "Schrijven was, mede gevoed door het nog alom 
overheersend calvinisme, een luxe. Vooral in Rotterdam, een stad van arbeiders, 
heerste niet bepaald een klimaat waar je overweldigende honger naar het verleden 
of de literatuur verwacht", merkt Herman op. "Het is wellicht de cultuurbreuk 
geweest", zo vervolgt hij, "die Rotterdam heeft gekenmerkt; anders dan in andere 
steden, die er de oorzaak van is dat er zo veel publikaties over de stad zijn 
verschenen". 

= 

Herman Romer heeft veel kritiek op de herbouw van de stad na de Tweede Wereld- -
oorlog. Sommige delen bleven als een • .-oestijn nog vele jaren braak liggen. 
wanhopig moet je nog steeds zoeken naar het centrum, wanneer je als vreemdeling 
het Centraal Station uitkomt. "Geloof me", zegt Herman, "ik heb niets tegen 
hoogbouw. Heè is de mentaliteit van opeenvolgende gemeentebesturen, die ver van 
het volk stonden en vaak niet uit de stad afkomstig maken. Elk historisch pand 
moest worden vernietigd, ook al had het mogelijk bewaard kunnen blijven. Er is 
g~en binding meer mee het verleden en bovendien werd er veel te veel gedacht aan 
macro-economische belangen.- Terwijl het leefklimaat voor de Rotterdammer toch de 
prio~iteit had moeten hebben. Hee gaat toch uiteindelijk om de mensen, die in die 
stad moeten wonen. We zien dat hetzelfde zich nu herhaald heeft in de affaire 
Heyplaat. Ook hier moest de burgerij het Gemeentebestuur terugroepen. 
In het verleden is veel moois verloren gegaan", zo vervolgt hij. "Denk maar aan 
de Koninginnekerk. een schitterend staaltje Art-Nouveau. Maar ook een gebouw als 
de oude Bijenkorf van Dudok had nooit opgeruimd hoeven worden. Zo ging het recen
teiijk ook met d2 p.:1triciershuizer. naast het witte Huis. Verontruste burgers 
moesten tot aan de Raad van State gaan om iets te bereiken". 



"Ik was negen jaar oud toen het bombardement op Rotterdam plaats had", vertelt 
Herman, "oudere mensen zoals ikzelf hadden soms gewild, dat het oude Rotterdam 
weer was opgebouwd. Dit kon natuurlijk niet, er waren nu eenmaal nieuwe inzichten 

. gekomen. Zoals eigentijds bouwen enz. Daar is geen bezwaar tegen". 
Waar Herman Romer wel bezwaar tegen heeft, is het feit dat bui tenscaanders in 
Rotterdam op bestuursfunkties zijn gekomen en hebben getracht hun mentaliteit op 
Rotterdam en zijn inwoners op te leggen. "We hebben in onze stad geen bestuurders 
met kapsones nodig, dat werkt als een boemerang", zegt Romer. 
Ik vraag hem, hoe hij denkt over de bewering dat we nu maar eens het verleden 
moeten laten rusten en eens moeten ophouden over de Tweede Wereldoorlog te 
schrijven. Volgens Herman is dit onzin. "Het is de meest dramatische ge~eurtenis 
in het leven van talloze mensen over de gehele wereld", zegt hij tot slot, "en 
werkt zelfs in de volgende generaties door. Het verleden vergeten of het 
verdringen zou niet juist zijn". 

We danken Herman Romer voor dit interview. 

K~ARTIERSTAAT BRCNING (III) 

(door L. Cijswijt) 

Vervolg van de k.;artierstaat Brüning uit "1340" van febr. 1990, pag. 67. 

164 VAN DER KOOIJ, S ij mon Gabrie lsz. , ged. • t Woude 14 J 3 - 1694, bouwman onder 
Hodenpijl, begr. 't Woude 6-12-1764, ondertr. Vlaardingen 30-3-1720: 

165 DOCKUM, Neeltje Riddersdr., ged. Vlaardingen 19-12-1699, begr. 't Woude 
5-2-1779. 

166 DE HOOG, Adriaen Cornelisz., ged. Zoetermeer 18-11-1691 (zie verder Kwartier
statenboek Prometheus III, kwartierstaat De Hoog, pag. 37, nr. 494 e.v.) 
ondercr. Delft 15-2-1721: 

167 PRUIJMEBOOM, Marijtje Simonsdr., ged. Wateringen 14-11-1688. 
168 VAN DER VLUCHT, Leendert Jansse, ged. Overschie 21-7-l678, overl. aangeg. 

Overschie 1-2-1721, ondercr. ald. 22-5-1711: 
169 VAN ADRICHEM, Aegje Jacobs, ged. Overschie 6-2-1682, begr. ald. 29-5-1761, 

(zij hertr. Overschie 25-4-1723 Leendert Lauwrensz. van der Vlugt). 
170 WADDINGSVEEN, Dirk Pietersz., ged. Bergschenhoek 9-4-1690. tr. ald. 2-4-1713: 
171 VERMOLEN, Cornelia Jans, ged. Bergschenhoek 24-8-1692. 
172 PATIJN. Willem Abrahamsz., ged. Maasland 19-3-1679, overl. Maasland 1730. er. 

ald. 25-3-1708: 
173 VAN DER EIJK, Engeltje lsaaksdr., ged. Maasland 21-3-1688. 
174 VAN DER SNOEK, Cornelis Claasz., begr. Vlaardingen dec. 1752, tr. ald. 

20-11-1712: 
175 RODENBURGH, Neeltje Willems, ged. Vlaardingen 28-10-1685, begr. ald. dec. 

1752. 
VIII 

88 SONNEVELT, Doe Pietersz., geb. ca. 1620, j .m. van Maasland, woont in de 
Nieuwstraac te Maassluis, schrijnwerker, er. Maassluis 16-6-1647: 

289 VAN DER BURGH, Leuntje Doensdr., won. op de Hoochstraac in Maassluis. 
290 MOERMAN, Jan Willemsz., ged. Zwartewaal 3-12-1623, overl. in 1691 op het 

eiland Blankenburg, ( tr. le ca. 1651 Willempje Pouwels, tr. 3e ca. 16 76 
Meijnsje Pieters van Capelle), tr. 2e: 

291 MEELDIJK, Elisabeth Ariens, overl. voor 1676. 
292 VAN BERGEN, Leendert Janss, ged. Maasland 25-10-1648, er. ald. 28-4-1686: 
293 CLE_IJN, Leentje Cornelis se. 
294 BREGHMAN, Pieter Corn, tr. Maasland 6-6-1688: 
295 VAN HAEMEREN, Lijsbec Claese. 
304 LUIJENDIJK, Commer Pieter, ged. Vierpolders 18-11-1685, tr. Rugge 1711: 
305 VAN DER HEIJDEN, Lijsbet Cornelisdr. 
310 VAN DUIJN, Teunis Claasz., er. ca 1715: 
311 VAN DIJK, Trijntje Ariens. 
312 COOLE, IJsbrant Pietersz., geb. ca 1680. tr. 's-Gravenzande 14-4-1715: 
313 DOORDUIN, Hilletje !Jsbrants. 
314 VAN DER VALK, Joris Cornelisz .. j.m. van 's-Gravenzande, tr. ald. 8-5-1718: 
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315 SONNEVELT, Trijntje Pieterse, ged. 's-Gravenzande 15-1-1696, j.d. uit het 
Hoender land. 

316 V~ DER ENDE, Joost, ged. 's-Gravenzande 20-2-1697, begr. De Lier 7-1-1774, 
tr. ald. 31-5-1726: 

317 V~ DER HOEVE, Trijntje, ged. 's-Gravenzande 14-10-1696. 
318 STOORVOGEL, Jan Leendertsz., geb. voor 1696, tr. De Lier 2-6-1726: 
319 KONING, Martje Willems. 
320 DIJCXHOORN, Pieter Arentsz., geb. ca. 1639, bouwman, gezworene en ambachts

bewaarder Hof van Delft, leenman Huys Te Werve, diens td. welgeb. man van 
Delfland, overl. 't Woudt 23-8-1712, tr. ald. 21-2-1666: 

321 CLEYWECH (DE GHILDE), Maartje, overl. na haar man, voor 11-1-1720. 
322 QUALM, Pieter Ariensz., ged. Overschie 11-4-1666, bouwman, overl. (aangeg.) 

Absrecht 7-1-1732, (tr. 2e Overschie 8-9-1709 Aaltje Cornelis Starrenburg) 
tr. le Pijnacker 2-11-1692: 

323 CLAPWIJCK, Jannetje Cornelisdr., ged: Bergschenhoek 14-7-1669 (zij hertr. 
't \Joudt 12-6-1729 Leendert van den Berg). 

328 VAN DER KOOIJ, Gabriel Jacobsz., ged. Delft 4-4-1668,,bouwman op 't Woudt, 
begr. ald. 18-11-1727, tr. Overschie 16-4-1690: 

329 HOOREWECH, Annetje Symonsdr., ged. Overschie 28-9-1668, begr. 't Woud~ 
19-4-1759. 

330 DOCKUM, Ridder Jansz., geb. Vlaardingen ca. 1649, begr. ald. april 1704, tr. 
ald. 21-2-1699: 

331 MAEN, Symentje Pieters, begr. Vlaardingen april 1747. 
336 VAN DER VLUGT (VOGELAER), Jan Lou rens, ged. Overschi.e 11-2-1646, overl. 

(aangeg.) ald. 5-6-1716, tr. ca 1672: 
337 STARRENBURG, Aryaentie Pieters, ged. Overschie dec. 1644, over 1. aangeg. 

al d . 2 7 • 11 - 17 04 . 
338 VAN ADRICHEM, Jacob Cornelis, begr. Overschie 28-11-1719, tr. ald. 

17-11-1675: 
339 DE JONGSTE, Barbara Ariensdr., begr. Overschie 23-12-1717. 
340 \JADDINGSVEEN. Pieter Dirksz., geb. Bergschenhoek 23-9-1663, tr. ald·. 

11-1-1689: 
341 KEIJENBORGH, Neeltje Cornelisdr. 
342 VERMOLEN, Jan \Jillemsz., j. m. van Ommoord onder Hillegersberg, tr. 

Bergschenhoek 28-2-1683: 
343 GROENEWEG, Glaasje Ariensdr., j .d. van Bergschenhoek. 
344 PATIJN, Abraham Ariens, tr. Maasland 11-11-1674: 
345 NOORDERVLIET, Trijntje Jans, ged. Maasland 2-2-1653. 
346 VAN DER EIJCK, Isaac Cornelisz., overl. aangeg. Maasland 15-9-1719. 
348 VAN DER SNOEK (DECKER), Claes Leenderts, tr.: 
349 CORPERSHOEK, Annetje Cornelisse, ged. Kethel 5-12-1665. 
350 RODENBURGH. Willem Leendertsz. , begr. Vlaardingen april 1725, bouwman en 

schepen te Vlaardingerambacht 1668-1718, tr. Vlaardingen 1685: 
351 SCHELLINGERHOUT, Dirkje Ariensdr., begr. Vlaardingen sept. 1718. 

IX 
576 SONNEVELT, Pieter Dirksz., geb. ca. 1580, leenman te Maasland 19-5-1615 tot 

19-5-1617, tr.: 
577 DOENE, Sara. 
580 MOERMAN, Willem Pietersz., geb. Blankenberge (Vlaanderen) ca 1571, bouwman, 

over 1. op het eiland Blankenburg (Rozenburg) 1648-1652, (tr. le Portugaal 
1605 Maartge Rochus Lems) tr. 2e: 

581 BLOCK, Neeltje Jans. 
582 Kl.AASSE, Arij, won. aan de Meeldijk te Zwartewaal, overl. voor 14-4-1647. 
584 VAN BERGEN, Jan Cornsse. 
608 LUIJENDIJK, Pieter Arendse, geb. ca 1645, (tr le febr. 1676 Jaapje Cornelis 

zij overl. in 1681), tr. 2e Vierpolders 10-10-1682: 
609 COMMERSDR., Diengena. 
630 SONNEVELT, Pieter Doesz., geb. ca 1655-60, j .m. van Maeslant, won. te 

's-Gravenzande, (tr. le 's-Gravenzande 25-4-1679 Lijsbeth Cornelisse van 
Maartenshof) tr. 2e 's-Gravenzande 22-10-1690: 

631 VAN DER KOOY, Annetje Cornelisse, geb. ca. 1667, j.d. uit Hoendertland. 
632 VAN DER ENDE, Cornelis Joosten. ged. Maasland 26-2-1670, (tr. 2e 1711 Arentje 
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Ewoudsdr. van Lochem) tr. le 's•Gravenzande 31-10-1694: 
633 VAN DER KOOY, Marijntje Cornelisdr., overl. tussen okt. 1704 en sept. 1711. 
634 VAN DER HOEVE, Cornelis Lucasz., van \-loerden, won. te 's-Gravenzande, tr. 

ald. 20-11-1695: 
635 GROENEWEGEN, Ariaentje Philipsdr., j.d. van 's-Gravenzande .. 
636 STOORVOGEL, Leendert Jansz., geb. ca. 1660, j.m. van Heenvliet, begr. De Lier 

16-4-1746, tr. ald. 13-5-1696: 
637 CORENDIJCK, Teuntje Pieters, j.d. uit De Lier. 
640 DIJCXHOORN, Arent Blasiusz, ged. 't Woudt 3-1-1593, gezworene, molenmeester 

en ambachtsbewaarder van het Grote en het Kleine Hof van Delft, leenman van 
Huys Te Werve, kerkmeester van 't Woude, begr. ald. 16-11-1654, tr ca 1624: 

641 DE ZEEUW, Elisabeth Adriaensdr., begr. 't Woudt 13-9-1674. 
642 CLEYWECH, Cornelis Andriesz. (aan de), won. onder Overschie 
644 QUALM, Arij Leendertsz., bouwman en gezworene van Vrijeban, overl. ald. 

31-12-170, tr. ca. 1650: 
645 DIJCKSHOORN, Jannetje Philipsdr., ged. Overschie 7-12-1631, overl. Vrijeban 

in juli 1706. 
646 Cl.APWIJCK, Cornelis Ariensz., ged. De Lier 30-11-1636, gezworene van 

Pijnacker, overl. na 18-ó-1702 (zie verder Kwartierstatenboek Prometheus, 
kwartierstaat De Hoog, pag. 67, nr. 2214), tr. Schiplui9en 8.-11-1665: 

647 VAN SUYLEN, Claasje Simons; zij tr. le Berkel 16-12-1658 Joris Ariensz. 
Verboom. 

656 VAN DER KOOIJ, Jacob Gabrielsz., ged. Delft 27-5-1628, bouwman in Papsouw, 
tr. 't Woudt 27-12-1649: 

657 DIJXHOORN, Annetgen Arents, ged. 't Woudt 18-4-1627. 
658 HOOREWECH, Sijmon Cornelisz., overl. voor 22-10-1673, tr.: 
659 PIETERS, Maertie. 
660 DOCKUM, Jan Jacobsz., bouwman en schepen te Vlaardingerarnbacht, overl. 

Vlaardingen 3-12-1650, tr. Hillegersberg 31-7-1640: 
661 VAN VLIET, Neeltje Arentsdr., geb. Hillegersberg, zij tr. 2e Vlaardingen voor 

28-5-1653 Pieter Pietersz. Romeijn. 
672 VOGEl.AER, Lourens Dirckse, bouwman, overl. Overschie voor 30-1-1663, tr. ca. 

1638: 
673 VRANCKEN, Maertgen, overl. voor 1663. 
680 WENSVEEN, Dirck Pietersz., tr.: 
681 LEENDERT$, Annetje. 
690 NOORDERVLIET., Jan 'Willems. 
696 DECKER, Leendert Jans, ondertr. Kethel 26-2-1645: 
697 POST, Maartje Pieters. 
698 CORPERSHOEK, Cornelis Abrahamsz., geb. Schipluiden, bouwman in Kethel, 

699 
700 

C. 

schepen. tr.: 
VERHOUCK, Aeltgen Cornelis. 
RODENBURGH, Leendert Jacobsz., ged. Naaldwijk 13-3-1611, overl. voor 
(zie verder Kwartierstatenboek Prometheus III, kwartierstaat De Hoog, 
65, nr. 1964 e.v.), ondertr. Vlaardingen 8-11-1642: 
POOT, Neeltje Pietersdr., overl. Vlaardingen jan. 1671. 

X 
1154 STEVENS, Doe, overl. 1606, leenman Maasland 1591-1606. 
1216*LUIJENDIJK, Arent Arents, geb. Heenvliet ca. 1614. 
1260 - 288 SONNEVELT, Doe Pietersz., tr.: 
1261 - 289 VAN DER BURGH, Leuntje Doensdr. 

1659 
pag. 

1262 VAN DER KOOY, Cornelis Abrah.amsz., ged. Delfshaven 5-10-1642, over 1. voor 
1673 (zie verder Kwartierstatenboek Prometheus III, kwartierstaat De Hoog, 
pag. 46, nr. 774 e.v.), tr. Delft 4-5-1664: 

1263 SUYTHOORN, Elsje Cornelisdr., j.d. van Den Hoorn 
1264 VA!s DEN ENDE, Joost Cornelisz., geb. ca. 1635, watermolenaar, overl. ca. 

1679, begr. in de kerk te Maasland, tr.: 
1265 BERGMAN, Maertge Pieters, overl. na 7-3-1703 (zij tr. 2e Maasland 9-10-1680 

Cornelis Jansz. van der Vaart, watermolenaar in de Kralingerpolder nabiJ de 
Brederoderhoeve). 

1266 - 1262 VAN DER KOOY, Cornelis Abrahamsz., tr.: 
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1267 - 1263 SUYTHOORN, Elsje Cornelisdr. 
1272*STEURVOGEL, Jan Willems, er. Heenvliet 30-4-1656: 
1273*JANS, Arentje, j .d. van Hellevoet. 
1274 KORENDIJCK, Pieter Jacobs, j.m. in De Lier, (ondertr. le ald. 27-5-1657 

Lijsbeth Leenderts uit het ambacht van 's-Gravenzand~) tr. 2e De Lier maart 
1670: 

1275 
1280 

1281 

1288 

1289 
1290 

1291 
1312 

1313 
1314 
1315 

VAN DER HOEVEN, Maartje Philips, begr. De Lier 1-12-1708. 
QIJCXHOORN, Blasius Pietersz., ged. 't Woude 3-1-1567, begr. Delft 29-8-1642 
(zie verder Kwartierstatenboek Prometheus III, kwartierstaat De Hoog, pag. 
84, nr. 7380), tr. voor 1588: 
HEEMSKERCK, Neeltgen IJsbrandtsdr., geb. Hondsholredijk, begr. 't Woude 
20-6-1617. 
QUALM, Leendert Aryensz., bouwman, overl. Hof van Delft voor 9-10-1657 (zie 
verder Kwartierstatenboek Prometheus III, kwartierstaat De Hoog, pag. 79, 
nr. 4424), tr. Rotterdam 30-1-1624: 
VAN SCHIE, Annetje Jans, geb. Overschie of Beukelsdijk. 
DIJCXHOORN. Philips Blasius, ·geb. 't Woudt kort na 1600, bouwman onder de 
Ackersdijck, overl. ca. 1649 (zie verder Kwartierstatenboek Prometheus IP 
kwartierstaat De Hoog, pag. 79, nr. 4426), tr.: 
ACKERSDIJCK, Jannetgen Foppen, overl. Ackersdijck dec. 1683. 
VAN DER KOOY, Gabriel Pleunen, geb. Delfgauw ca. 1598, 
serwoning buiten de watersloot te Delft, begr. Delft 
Kwartierstatenboek Prometheus III kwartierstaat De 
3688), tr. Delft 21-1-1624: 

bouwman op de Carthu-
6-1-1668 (zie verder 
Hoog, pag. 76, nr. 

CLAESDR., Machtelt, j.d. van Pijnacker, begr. Delft 5-8-1643. 
- 640 DIJCXHOORN, Arent Blasiusz., tr.: 
- 641 DE ZEEW, Elisabeth Adriaensdr. 

(slot) 

Ieder lid van de afdeling Rotterdam e.o. krijgt in deze rubriek de gelegenheid 
vragen te stellen van allerlei genealogische of geschiedkundige aard. Omdat de 
redaktie de behandeling van de vragen niet tot haar taak rekent, worden de vragen 
voorzien van naam en adres van de vraagsteller; een antwoord moet dus altijd 
direkt aan de vraagsteller worden gezonden. Vragen kunnen, uitsluitend schrif
telijk, gericht worden aan: Redaktie "1340", Claes de Vrieselaan 128a, 3021 JX 
Rotterdam. 

93. BROOS 
Claas Claasz. Broos, wedr., tr. Maassluis 4-4-1681 Dirkje Pietersdr. Lelyzee. 
Gevraagd wordt de naam van zijn eerste vrouw, hoeveel kinderen, en zijn 
beroep; tevens het voorgeslacht en verdere aanvullingen. 

•P.A. Zoeter, Beeningerstraat 40b, 3042 TL Rotterdam. 

94. a) RITSTIER / DE HMN 
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Jan Ritstier, tr. Kralingen 27-10-1799 Maria de Haan; gevraagd wordt de 
kwartieren van Maria de Haan. 
b) HUURMAN / DE RADDER 
Het echtpaar Bastiaan Huurman en Neellje Radder laten te Gouderak onder meer 
dopen Gerrit Buurman op 28-11-1797. Gevraagd wordt de herkomst van dit echt
paar en hun kwartieren. 
c) VAN DER TANG/ DE GROOT 
Cornelis Leenderts van der Tang, begr. Hazerswoude 29-8-1760, tr. ald. 
26-11-1730 (Cl. f 3.-) Lijsbeth Vassen de Groot, j.d. van Hoogblokland. 
Gevraagd wordt de kwartieren van Cornelis en Lijsbeth. 
d) FIOT / VAN DER DUSSE 
Adriaan Fiot tr. Ouderkerk a/d IJssel 6-5-1711 Trijntje Janse van der Dusse. 
Gevraagd wordt de kwartieren van dit echtp;iar en waar zij vandaan kwamen. 

-R.K. Vennik, Burg. van Slijpelaan 45, 3077 AD Rotterdam. 
Red. 


