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(door R.K. Vennik) 

)i( Schiedam is onlangs een projektgroep gestart ter voorbereiding van een campagne genaamd: 
"Schiedammers van overal en nergens." Deze campagne heeft tot doel onderling begrip te wek.ken voor 
naast elkaar bestaande kulturen in Schiedam. 

Het is in dit verband van belang de achtergronden van de huidige Schiedammers beter te leren kennen. 
Eén van de methoden die de projektgrocp hiervoor wil gebruiken is het doen en stimuleren van stam
boomonderzoek. Zo ligt het in de bedoeling zoveel mogelijk stamreeksen, (deel)genealogieën, kwartier
staten, etc. te venamelen die betrekking hebben op Schiedam. Mogelijk :zal in de toekomst met dit 
materiaal een boekje samengesteld worden. 

Op :zaterdag 28 september ging de campagne van start op de Markt in Schiedam. Hier waren zowel de 
NGV als Ons Voorgeslacht aanwezig met een kraam. Op deze markt konden bovendien mensen die in 
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:edam waren geboren en daar woonden een formulier invullen met de bedoeling gratis hun 
~rgeslacht te laten uitzoeken. De campagneraad kreeg ruim 300 formulieren binnen. 

Op 2 oktober werden in aanwezigheid van de pers uit de aanmeldingen 10 gelukkigen getrokken. De:ze 
personen krijgen een stamreeks en een kwartierstaat van 5 generaties aangeboden. De resultaten van de 
onderzoekjes zullen in een populaire vorm in het Stadsblad van Schiedam worden gepubliceerd. 

Op 31 oktober werd er een introduktieavond gehouden in het gemeentemuseum van Schiedam, die 
door ca. 125 mensen werd bezocht. Drie personen hielden een korte inleiding. Dhr. Jansen van het 
gemeenteachief Schiedam vertelde iets over het plaatselijk archief, Aad van der Tang sprak over het 
Centraal Bureau voor Genealogie en ondergetekende vertelde iets over de eerste opzet van een 
genealogisch onderzoek. Na afloop kregen de aanwezigen gelegenheid tot het stellen van vragen. 

De aanwezigen konden verder informatie krijgen over genealogisch onderwek bij diverse 'stands.' De 
De heer Van Rooij was aanwezig voor de NGV; hij gaf voorlichting over onze vereniging. 
Heeft u gegevens over Schiedamse families? Helpt u ons dan met het toe:zenden van uw gegevens. hoe 
summier deze ook zijn. Hierbij valt te denken aan stamreeksen, (deel)genealogieën, (dcel)kwartierstaten. 
enz. Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij: 
Hans van der Boom. tel. 010-4385979 of Roelof Vennik. tel. 010-4790668. 
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De volgende bijeenkomsten zullen plaats hebben in een zaal van de Remonstrantse Kerk. Mathenesser
laan 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. 

28 januari 1992 - dinsdag: DHR. AJ. V A.l\l DER TANG uit Vlaardingen, medewerker van het Centraal 
Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage. met een lezing over "DE KOLLEKTIES VAN HET CBG." 
Bijna iedere genealoog kent het CBG wel. De rijke kollekties van het bureau hebben menigeen verder op 
weg geholpen met zijn of haar onderzoek. De verzamelingen zijn echter zo rijk. dat een lezing erover ons 
zeker iets kan leren. -

25 februari 1992 - dinsdag: AFDELINGSJAARVERGADERING EN KONTAKTAVOND. 
De leden van de Afd. Rotterdam en omstreken worden hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van de 
afdelingsjaarvcrgadering. waarvan de agenda als volgt luidt: 

1. OPENING DOOR DE VOORZITTER. 
2. MEDEDELINGEN. 
3. VERSLAG OVER 1991. 
4. FINANCIEEL VERSLAG OVER 1991 EN BEGROTING 1992. 
5. BESruURSVERKIEZING. Aan de beurt van aftreden zijn de heren EJ. van Rooij en L. Gijswijt. 

Beiden stellen zich herkiesbaar en het bestuur stelt voor beiden opnieuw te benoemen. Namen van 
tegenkandidaten kunnen tot een weck voor de afdelingsvergadering worden ingediend bij de 
sckretaris. konform art. 25 en 27 van de Statuten van de NGV. 

6. BENOEMING AFDELJNGSAFGEV AARDIGDEN als vertegenwoordigers van onze afdeling op 
de algemene ledenvergadering van de NGV. Het bestuur stelt voor de heren EJ. van Rooij en R.K. 
Vennik. te benoemen als afgevaardigde. respektievelijk plaatsvervangend afgevaardigde. 

7. RONDVRAAG onder de aanwezige afdelingsleden. 
8. SLUITING van de vergadering. 

Na behandeling 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 hebben gedaan, worden verzocht hun 
dokumentatie (kaartenbakken e.d;) mee te brengen. Voor hen die pas kort lid zijn van de NGV is dit een 
gelegenheid om in een informele sf eer nader kennis te maken met het werk van de NGV en met andere 
genealogische onderzoekers. 

het bestuur 

(door M.R. Doortmont) 

Op een kille zaterdag in april 1964 kwamen 130 leden van de NGV te Dordrecht bijeen om daar~ 
Genealogische Dag van dat jaar te vieren. Als we de heer N.A. Hamers, die de dag voor Gens Nosrra 
versloeg, mogen geloven. was de dag een hoogtepunt in de NGV aktiviteiten van dat jaar. Zoals u 
wellicht reeds bekend. zal de jaarlijkse Genealogische Dag van de NGV volgend jaar wederom in de 
eerste stad van Holland, Dordrecht. gehouden worden, en wel op 16 mei 1992. Hopelijk is het beter weer 
dan in ! 964. zeker zullen er meer mensen komen. misschien wordt het weer een hoogtepunt? Als het aan 
ons, de Afdeling Rotterdam e.o., ligt wel. Hoewel geen overweging in de planning van de Genealogische 
Dag, is het aardig dat deze in 1992 in onze Afdeling gehouden wordt. Immers, in december 1992 viert de 
in 1952 opgerichte Afdeling Rotterdam e.o. haar 40-jarig bestaan. Wat is er mooier dan in een 
lust.rnmjaar de hele vereniging uit te nodigen in de afdeling? 

De voorbereidingen voor de dag zijn reeds enkele maanden in volle gang. Het is de bedoeling dat de 
deelnemers een interessant en gevarieerd programma aangeboden wordt. waarin naast een aantal 
lezingen ook ruimschoots de gelegenheid zal bestaan nader kennis te maken met de stad Dordrecht en 
haar rijke geschiedenis. De organisatie van de dag is in handen van het Organiserend Comité Genealogi
sche Dag 1992 (OCGD-92). dat bestaat uit 2 leden van het hoofdbestuur en 3 leden uit de Afdeling 
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(nl.: De Nederland5Chc Stad• en Dorp-beschrijver, door L. van Ollcfen en R. Bakker, Amsterdam 1793) 

Rotterdam e.o. Nu de Dag steeds dichter bij komt. wil het Organiserend Comité een beroep op u, onze 
afdelingsleden, doen om haar voor en op de 16 mei 1992 bij te staan. Het gaat hier voornamelijk om het 
,i goede banen leiden van de Genealogische Dag en de ontvangst en begeleiding van gasten en 
<ieelnemers. Wilt u er aan meewerken de Genealogische Dag in Dordrecht tot een succes te maken, neem 
dan kontakt op met ondergetekende: 
M.R. Doortmont, Postbus 62099, 3002 GB Rotterdam, tel. 010-4761167. 

(door R.K. Vennik) 

In het Poorterboek van Breda worden in de periode van 1534.1729 ongeveer 4200 nieuwe poorters inge• 
schreven. Bij ongeveer de helft van deze personen staat de plaats van herkomst vermeld. Vooral in de 
16e en begin 17e eeuw is veruit het grootste gedeelte van deze personen afkomstig uit de Zuidelijke 
Nederlanden en had Breda weinig aantrekkingskracht voor personen uit het noorden. Toch vond ik meer 
dan honderd personen die afkomstig zijn uit het gebied dat wij heden ten dage aanduiden aJs de 
provincie Zuid•Holland. 
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Naam llerkomst Poorter geworden Beroep 

/\ E LBRECHTS. Maeyken Delft 29-06-1615 
AELBRECHTS. Arnoud Delft 17-06-1617 kuiper 
AERTSEN. Cornelis Rotterdam 05-07-1664 schipper 
AERTSEN, Gijsbrecht Oudewater 09-09-1658 
BACK. Jan Geerits Kaag 15-06-1667 
BASTOGNE. Michel Leiden ll-04-168L 
BEECK. Francois van den Dordrecht 06-06-1646 
BERCKHOVEN. Dirk Az. van Delft 29-06-1654 
BERi~AERTS. Henric Dordrecht 29-07-1594 

BOSCH.Jan Schiedam 17-05-1639 
BOSCH. Johannes van den Delft 13-01-1690 
BRAECK. Jacop Rotterdam 15-06-1684 
BRAEY.Jan leiden 15-02-1619 dweilwever 
BROEDER. Cornelis Direcxe Nieuwerkerk 14-12-1682 

BRUIJN. Jacob de Rotterdam 05-01-1728 houtkoper 
BRUIJN. Merten Claas de Moordrecht 18-11-1726 schipper 
BUIJS. Jochem Janssen Leiden 10-07-1659 hovenier 
BUYSCHAERTS. Lamhertus Leiden 26-01-1695 doctor 
CAPPEL. Peeter Jansen van Dordrecht 30-05-1618 peperkoekbakker 
CASENAU. David Gorinchem 29-04-1647 kleermaker 
CHRISTIAENSSEN. Peeter Dordrecht 31-12-1629 scheepstimmerman 
CLAESSEN. Adriaen Adriaens Dordrecht 12-08-1585 

CLAESSEN. Klaas Delft 22-07-1617 kuiper 
COELDERS, Wilhelmus Leiden 06-10-1681 
COPSOET. Cornelis Jansen Schoonhoven 23-02-1611 schipper 
CIPILLIS. Anthonissc Brielle 24-03-1601 

CORNELISSONE. Jan Dordrecht 25-10-1539 pijper 
COR.il\;ELIS, Ghysbrechts Delft 29-06-1616 brouwer 
COR;'\JELIS. Michiel Brielle 24-09-1671 
CUYPERS. Hendrik Geervliet 11-01-1717 
CUYPERS, Arie Geervliet 18-11-1720 
DECKER. Cornelis Delft 24-07-1679 
DETHOOR. Jacop Frns Leiden 03-05-1667 
DRIEHlTYS. 

Cornelis Cornelisz. Woerden 25-08-1658 
EGHMONT. 

Anthony Engelsen van Kaag 15-06-1667 
EGHMONT. 

Thomas Pauwelse van Kaag 06-04-1682 

EYSEL, Johannes van Rotterdam 20-12-)691 grutter 
ELST, Joost van der Dordrecht 04-09-1656 
FRANSSEN, Adriaen Dordrecht 29-04-1575 zilverwerker 
FRANSSEN, Adriacn Dordrecht 1574 lantaarnwerker 
FRANSEN, Jarop Nieuwerkerk 10-03-1553 
FRANSSEN. Silvestser Dordrecht 23-01-1581 zilverwerker 
GEERITSEN. Peeter Gorinchem 28-06-1622 
GEERITSEN, Peeter Dordrecht 21-12-1606 
GEVEL. Reinier van der Dordrecht 02-08-1717 
GHERITSEN. Aelbert Gorinchem 30-01-1598 bakker 
GHERYTSSONE, Wouter Gorinchem 08-07-1549 viskoper 
GLEBBEECK. 

Gceraert Govaerts Gorinchem 04-03-1638 schoenmaker 

124 



GRAEFFSCHAP, Pieter Leiden 20-06-1689 
GRUNSERT. Cornelis van Brielle 25-07-1695 
HAEN. 

Mathys Thys Vlaessen de Gorinchem 10-03-1599 schipper 
HARTIGH, Jacobus Jru;pers Rotterdam 17-05-1677 
HASTEN. Cornelis Eliasse Gorinchem 02-05-1652 
HECKHUYSEN. Gerrit Pieters Schoonhoven 02-11-1675 
HEGH. Willem van der Gorinchem 06-12-17?? 
HENDRICX. Jan Schoonhoven 26-05-1621 scheepstimmerman 
HENR ICH. Clase Gorinchem 08-01-1544 kramer 
HOECKE. Pieter willems van Leiden 22-07-1658 
HOMBERGEN. Adriaan Dordrecht 07-05-1621 scheepstimmerman 
HOMBORGH, Philip Dordrecht 19-04-1691 
HOOS. Marinus de Rotterdam 20-04-1671 
11 OPMAN. Steven Dordrecht 14-08-1710 
yUT, Jonas van Leiden 07-07-1684 
HUYBRECHTS, Aert Woerden . 19-09-1609 schoenmaker 
HUYBRECHTS. ?\,1r. Jan Schiedam 24-10-1539 medicinae dr. 
JACOPSSEN. Dyrck Rotterdam 13-01-1567 schipper 
JACOBSSEN. Dirk Dordrecht 28-04-1608 
JACOPSSONE. Frans Delft 05-10-1555 
JACOBS. Isaac Delft 29-09-1621 kuiper 
JACOBSSEN. Thomas Dordrecht 27-05-1614 brouwer 
JANSSEN. Hendrik Dordrecht 29-04-1655 
JANSSEN, Herman Delft 07-01-1556 mandernaker 
JAi"fSEN. Jacob Brielle 05-02-1610 schipper 
JANSSEN, Jacob Dordrecht 27-08-1625 bakker 
JANSSONE, Jacop Delft 12-01-1541 schoenmaker 
JANSSEN, Peeter Gorinchem 13-05-1610 
JASPARS. Peeter Delft 21-02-1617 kuiper 
JECKERMAN. Peeter Delft 23-04-1638 
KA. Laurens Leiden 06-05-1680 
KREECK. Petrus van der Dordrecht 13-11-1719 
LEEST. Michiel de Rotterdam 06-02-1616 brouwer 
LE IJEN. Jan van HolJand? 15-05-1609 bootsgezel 
LENNAERTS. Claes Leiden 15-02-1638 
Liewijn NN Schiedam 30-10-1539 
• .,1'IDEN. Willem van der Gouda 10-08-1703 

~~DEN, 
Myncrt Comz. van der Delft 16-02-1674 

LISSE, Abraham van den Dordrecht 23-06-1676 
LUST. Cornelis Jacobs Delft 28-10-1676 
MAESSONE. Govert Thomas Schoonhoven 05-06-1565 timmerman 
MANNEKENS. Johan Schiedam 20-01-1670 
MANNEKENS, Peter Arenssen Schiedam 17-11-1653 
MATTHEUSSEN, 

Mattheus Mathz. Dordrecht 21-06-1561 hamasveger 
MELISSEN. Melis Dordrecht 16-10-1668 
METS. Tobias de Leiden 07-07-1618 lakenbereider 
MICHIELS. Marten Dordrecht 17-12-1637 
MIDDELBORG, Jacobus van Leiden 11-07-1703 
MUTS. Jan Jansen Leiden 11-04-1618 lakenbereider 
MYE. Frederik van der Delft 14-06-1623 medicinae dr. 
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OS. Steven Jansen van 
PEYS. Jan Willemse 
PETERSEN. Anthonis 
PIETERSEN. Pieter 
REES. Willem 
R l !YTER. Wessel de 
SCl-ll' liRMANS. 

Johannes Hendr. 
SE';\l Gerrit 
STEENWYCK. 

Di.rk Cornelisz. van 
ST.RA"'1G. Adriaan Pieter.-e 
SW AEN. Joost Cornelis 
SW ART. Jacop Willems de 
SYDEN. Gielis van der 
SYMONS.Jan 
THOMASSEN. Hubrecht 
THORNVLIET, Pauwels van 
V ASSEN Adriaen 
VESSEM. Wijnant van 
VISSER. Jan Cornelisse 
VOOREN. Gijsbrecht van 
WAGEMA.i"l\:S. Cornelis 
WENSCH. Matheus 
lANDEM François van de(r) 

Rotterdam 
Rotterdam 
Dordrecht 
Rotterdam 
Rotterdam 
Delft 

Delft 
Schiedam 

Gorinchem 
Schoonhoven 
Zoetermeer 
Wensveen 

• Leiden 
Dordrecht 
Schiedam 
Leiden 
Strijen 
Dordrecht 
·s-Gravendeel 
Gouda 
Leiden 
Dordrecht 
Delft 

26-06-1681 
14-01-1638 
11-01-1563 
23-01-1581 
14-05-1664 
28-09-1724 

11-08-1712 
18-06-1613 

14-02-1707 
05-10-1620 
01-09-1667 
31-07-1670 
23-10-1645 
05-01-1578 
10-11-1603 
16-10-1598 
23-06-1682 
06-11-1724 
27-10-1676 
19-08-1687 
24-12-1711 
18-04-1663 
08-01-1638 

schipper 
scheepstimmerman 

schoenmaker 

kleermaker 

timmerman 

De redaktie van 1340, thans bestaande uit twee personen. heeft dringend behoefte aan versterking en 
zoekt daarom een: 

REDAKTEUR (M/V) 
Funkticprofiel co -eisen 
Van de redakteur wordt verwacht. dat hij/zij: 
- zorg draagt voor de tekstverwerking van 1340: 
- zelf af en toe een artikel schrijft voor 1340 en daartoe ook het voorwerk verricht; 
- meedenkt over de inholKi van / 340; 
- de beschikking heeft over een MS-DOS computer en een goede printer (inktjet- of laserprinu,,.(. 
- ruime ervaring heeft met het tekstverwerkingsprogramma WordPerfect 5.1: 
- (enige) ervaring heeft met redaktionele werkzaamheden. 
- over voldoende vrije tijd beschikt om deze funktie goed uit te oef enen. 

f'unktiebeloning 
Over de f unktiebeloning kunnen we kort zijn. de kandidaat wordt beloond zoals dit binnen een vrij
willigersorganisatie gebruikelijk is. Hij/zij: 
- krijgt onkosten (o.a. materiaal-. porto- en telefoonkosten) vergoed op basis van de binnen de NGV 

geldende tarieven: 
- ontvangt op gezette tijden schouderklopjes. 

De nieuwe redakteur gaat deel uitmaken van een hecht groepje medewerkers. die binnen de beperkte 
mogelijkheden, een mededelingenblad van hoge kwaliteit willen maken. Wilt u zich aktief inzetten voor 
uw vereniging en heeft u interesse in de bovenstaande funktie. neemt u dan schriftelijk of telefonisch 
kontakt op met: 
M.R. Doortmont. Postbus 62099. 3002 GB Rotterdam. tel. 010-4761167. 
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(door L. Gijswijt) 

• K wartierstatenboek l Pro,netheus 

Van de Genealogische Vereniging Prometheus van de Technische Universiteit Delft verscheen zoals 
bekend kortgeleden een herziene uitgave van het Kwartierstatenboek /. In 1978 gaf deze vereniging ter 
gelegenheid van haar eerste lustrum dit kwartierstatenbock uit. Doel van dit initiatief was om genealogi
sche gegevens. waarover de leden van Prometheus beschikten, zoveel mogelijk toegankelijk te maken 
voor anderen. Het bock omvatte destijds 19 kwartierstaten, verdeeld over 218 bladzijden. Later werd het 
gevolgd door nog eens negen nieuwe delen. Nu, dertien jaar later. verscheen op grond van vele 
aanhoudende verzoeken dan een herziene uitgave van dit reeds lang uitverkochte eerste deel, uitgebreid 
tot een omvang van 536 bladzijden. Af gezien van de lettergrootte ( deze had wel l à 2 korpsen kleiner 
gekund. wat de omvang enig.mos had gereduceerd) ligt er een boekwerk voor mij, wat mijns inziens 
onmisbaar is voor een ieder. die zich met genealogie bezig houdt. Het bock bevat een ooschatbarc 
hoeveelheid gegevens. wat al duidelijk wordt uit de index: ca. 5000 namen! 

Persoonlijk vind i.k de kritiek. die i.n Gens Nostra van sept. 1991 (blz. 380-81) op deze uitgave van 
Prometheus geleverd wordt, lichtelijk overdreven. De suggestie die hierin wordt gewekt (voor een ieder 
te zijner beoordeling) en daarmee de rcdaktiè van de kwartierstatenrecks, bestaande uit genealogen van 
goede naam in een twijfelachtig daglicht stcUend, vind ik zeer onterecht Het ontbreken van bronvermel
dingen doet niets af aan de waarde die het bock voor menigeen 7.81 hebben, hoe omstreden een enkel 
gegeven uit de vroege middeleeuwen dan ook kan zijn. Het houdt daarmee niet bij voorbaat in, dat de 
vele overige gegevens daarmee onkontroleerbaar zijn; iedere genealoog, die naar eigen inzicht ook maar 
enigszins twijfelt aan een bepaald vermeld gegeven, kan op onderzoek gaan naar de juistheid van het 
vermelde! Een volledige bronvermelding zou de uitgave van Prometheus onhandelbaar en onoverzichte
lijk hebben gemaakt, zoals de criticus B. van Dooren zelf al stelt. 

De uitgaven van Prometheus voorzien overduidelijk i.n een behoefte: de tussenweg waar de redaktie 
voor gekozen heeft lijkt mij de enig juiste: vermelding van het adres van de inzender van de kwartier
staat, met de vermelding dat men daar terecht kan voor de verantwoording van de gegevens. 

Het bock is te bestellen door overschrijving van f 39,- (inkl. vcncnding) op Postbank rek. 3453233 
t.n.v. Genealogische Vereniging Prometheus. Mckelwcg 4, Delft, onder vermelding van "Kwartierstaten
bock I." 

• Genealogie Schouten in de Zwijndrechtse Waard 

Dit jaar zal verschijnen (of is reeds verschenen) het bock Genealogie Schouten in de Zwijndrechtse 
Waard. Dit bock. met een omvang van ca. 160 bladzijden, wordt ingeleid door prof.dr. D.Th. Kuiper en 
behandelt o.a. de volgende onderwerpen: de voormalige heerlijkheden/gemeenten in de Zwijndrechtse 
Waard; landbouw, vlasserij. tuinderij, steenbakkerij; de geslachtsnaam Schouten; heraldiek; doleantie, 

:,zet; waterschap, polders; familietakken. Het boek bevat diverse indices en een samenvatting in het 
Engels. 

Het boek is te verkrijgen door overschrijving van f 59,50 (per stuk. exkl. verzendkosten) op Postbank 
rek. 419650 t.n.v. J.F. Schouten inz. Familiearchief Schouten/Zw.waard, De Baak 16, 3343 LA Hendrik
ld~Ambacht. Na verschijnen bedraagt de prijs (indien nog voorradig) J 79,50. 

• Genealogie Heinsbroek/Heijnsbroe(c)k/Hensbroelc 

Al enige tijd geleden ontving onze afdeling een genealogie over bovenvermelde familie. De7.e (voorlopi
ge) genealogie vangt aan met gegevens over f amilielcden die i.n de 17c eeuw o.a. in 's-Gravcnhage, Delft, 
Schiedam, Rotterdam en sommige omliggende plaatsen voorkwamen. Aangenomen wordt, dat de naam is 
afgeleid van de plaatsnaam Hensbroek, gelegen bij Alkmaar. Alle nu nog levende personen met deze 
naam stammen af van Maarten Jansz. Heijnsbroek. die in 1717 in Schiedam huwde met Maria Franke 
van der Beijl. Het gehele overzicht omvat 67 bladzijden, waarbij jammergenoeg een afwi~ende 
nummering van de individuen is toegepast en, wat echter nog spijtiger is. een oaamindex helaas 
ontbreekt. 

127 



• G!nealogiscJ, Repertorium, Supplement 1985-1989 

Eind september verscheen het tweede supplement op het Genealogisch Repertorium van E.A. van 
Bcrcstcijn. samengesteld door AJ. van der Tang en met een omvang van 309 bladzijden. Het is 
verkrijgbaar door overschrijving van / 60,- op Postbank rek. 65260 t.n.v. Centraal Bureau voor 
Genealogie te 's-Oravenhagc onder vermelding van "Supplement 1985-1989." Voor vrienden van het 
CBG geldt een prijs van / 48,-. 

• Deutsches Geschlechrerbuch (Siegerland 5), Band 198 

Genealogen. die voorouders hebben in Duitsland en daar onderzoek naar hebben gedaan, zullen 
ongetwijfeld bekend zijn met de omvangrijke serie Deutsche Geschlechterbücher. vergelijkbaar met ons 
Nederlands Patriciaat. Zojuist heb ik uit deze reeks het nieuwste deel ontvangen: Band 198 (Siegerland 
S) met 679 bladzijden. Hierin wordt op uitgebreide schaal het geslacht Spies (Spiess) behandeld in 8 
verschillende genealogieën, welke hun oorsprong vinden in resp. Bürbach, Dahlbruch, Klaf eld en 
Neunkircben in Siegerland; Schwarzenau, Wunderthausen en Arf eld in Wittgenstein; en Reddighausen 
bei Dodeoau an der Eder. Siegerland ligt in Westfalen. De naamindex bevat ca. 2500 namen. Het boek i~ 
te bestellen door overmaking van DM 99,50 op rek. nr. 37 096 339 28 van de Kreuznacher Volksba1 
e.G. t.n.v. Familienverband Spiess/Spies e.v., lm Hasenbühl 3, 6550 Bad Kreuznach. Duitsland. 

leder 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 voonien van naam en adres van de vraagsteller; een antwoord moet 
dus altijd direkt aan de vraagsteller worden gezonden. Vragen kunnen, uitsluitend schriftelijk, gericht 
worden aan: Redaktie 1340, Oaes de Vrieselaan 128a, 3021 JX Rotterdam. 
103. BEUER 

Jan Coenraadt Beijer, geboortig uit 't Frankenland (in die periode de polders rondom Schiedam). tr. 
Schiedam 17-9-1758 Gijsje v.d. Sande, voormalige dienstmaagd van Burgemeester Mispelblom 
Beijcr van Schiedam. Kinderen uit dit huwelijk: 1. Jan Antoni, geb. Haarlem 5-7-1759; 2. Willem 
Karel. geb. Poonugaal 28-7-1765: 3. Maria geb. Poortugaal 14-2-1774: 4.(?) Antoni. geb. Schiedam 
1778. Jan Coenraadt Beijer is in 1n4 raadsdienaar te Poortugaal en in 1778 dienaar van justitie 
aldaar. Hij ovcrl. Poortugaal 13-8-1789. Gevraagd wordt waar Jan Coenraadt Beijer gedoopt werd 
en wie zijn ouders waren. 
- W. Beijer, Bergweg 59b, 3037 EC Rotterdam. 

1340 is een uitgave van de Afdeling Rotterdam e.o. van de 
Nederlandse Genealogische Vereniging. Het· blad verschijnt 
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Ledenadministratie, adreswijzigingen en verzending 1340: 
Mevr. C. Richel-Hatersel Koning, Coppelstockstraat 2, 
3132 XN Vlaardingen. 

Penningmeester, abonnementen 1340 en funktionaris DIP: 
E.J. van Rooij. Bachplein 265, 3122 JC Schiedam. 

Redaktie 1340: 
L. Gijswijt, Claes de Vrieselaan 128a, 3021 JX Rotterdam. 
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