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BULLETIN BORD 'CWALBURGHT CASTL~' 
(door M.R. Doortmont) 

;t enige regelmaat berichten wij u via 1340 over ontwikkelingen op het gebied van de kom
putergcnealogie. Deze ontwikkelingen nemen een grote vlucht, met name op het vlak van de zogenaamde 
bulletinborden (BBS). In 1989 startte de komputerdienst van de NGV een experimenteel BBS, 
GENSDATA/BBS (zie 1340, januari 1990, p. 58). Reeds in 1991 telde dit BBS de 10.000 gebruiker. In 
1991 werd een tweede BBS, uitsluitend gericht op genealogie, geopend door de Mormonen (zie 1340, 
september 1991, p. 113-114). Nu kunnen wij u melden dat er een derde genealogisch BSS beschikbaar is, 
onder de naam "Walburght Castte" in Zwijndrecht. De SysOp (beheerder) is ons medelid Bastiaan 
Bosman. De diensten van "Walburght Castte" zijn speciaal gericht op leden van de NGV, die volledig 
toegang hebben tot het BBS. "Walburght Castte" heeft het volgende te bieden:· 
- Het BBS maakt deel uit van het EGA-netwerk (European Genealogy Association), waarin beheerders 

van genealogische bulJetinborden samenwerken en o.a genealogische software aanbieden aan gebrui
kers. Op het BBS vinden we een grote verscheidenheid aan genealogische komputerprogramma's en 
-bestanden. De meeste zijn vrij ter beschikking. speciale EGA-software kunt u van het BBS afhalen als 
u donateur wordt, voor /25.- per jaar. Per maand heeft u dan de beschikking over zo'n 2 Megabyte aan 
nieuwe programmatuur. 

- Het BBS werkt mee aan het TMS-netwerk. waarin gebruikers hun geneal~iche gegevens in de vorm 
van een index aan anderen bekend kunnen maken. Het systeem werkt op dezelfde wijze als de 
kontaktdienst van de NGV. maar heeft een groter bereik. Eén van de nieuwe hulpprogramma's bij 
GENSDATA/090 maakt het mogelijk GENSDATA-gegevens direkt om te zetten naar het TMS
formaat. Deze kunnen dan bij "Walburght Castte" aangeboden worden, waarna genealogen in 
Nederland, Duitsland en Denemarken kunnen zien met welk onderzoek u bezig bent en kontakt met u 
op kunnen nemen voor een eventuele uitwisseling van gegevens. Het TMS-netwerk zal in de toekomst 
nog verder uitgebreid worden ( o.a. met een verbinding naar Engeland) . 

..._.. ~p het BBS vinden we het programma Bronscan, met transkripties van genealogisch bronnenmateriaal. 
Deze bronnen zijn door gebruikers ter inzage gegeven. "WaJburgbt Castte" koncentreert zich op 
bronnen betreffende de ZuidhoJlandse en Zeeuwse Eilanden. 

- Het BBS voert verschillende genealogische berichtengebieden die niet alleen Nederlandse genealogen 
met elkaar in kontakt brengt. maar ook Nederland vetbindt met de rest van de wereld. 

Beschikt u over een komputer met modem, neemt u dan zelf eens een kijkje op "Walburght Castte." Het 
BBS is dagelijks bereikbaar van 08.00...02.00 uur onder nummer 078-129670. Instellingen van uw modem: 
8 bit, no parity. 1 stop bit, snelheid: 300/1200/2400 baud. 

LEDENAANTAL NGV 
De ledenadministratie van de NGV meldde ons dat het totaal aantal leden van de vereniging per 1 
januari 1992 het rekordaantal van 8872 bedroeg. Dit betekent dat de NGV in 1991 met 617 leden 
gegroeid is. De Afdeling Rotterdam e.o. telde op 1 januari jl. 491 leden. Onze afdeling is daarmee de 
tweede van het tand, na de Afdeling Amsterdam e.o. met 558 leden en voor de Af doling Gelderland met 
482 leden. De kleinste NOV-afdeling is het Overkwartier van Gelre met 103 leden. 
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AGBNDA 

De volgende bijeenkomsten zuJlen plaats hebben in een z.aal van de Remonstrantse Kerk, M~umpark 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. 

31 maart 1992 - dinsdag: DE HEER W. KUURSTRA uit Stiphout, "DE GENEALOGISCHE 
VERZAMELINGEN VAN DE MORMONEN." De Mormonen, leden van de Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen, hebben de religfouze plicht zoveel mogelijk van bun voorouders op te 
sporen, zodat zij alsnog gedoopt en getrouwd kunnen worden volgens de riten van de Mormonen. Om 
deze reden hebben de Mormonen in de loop der jaren een grote hoeveelheid genealogische gegevens 
verzameld die in de vorm van mikrofilms opgeslagen ligt in SaJt Lake City (VS). In Nederland hebben 
de Mormonen twee bezoekerscentra (in Amsterdam en Apeldoorn) waar een selectie van het beschikbare 
materiaal . alsmede indices op de gehele kollektie, ter inzage liggen. De heer Kuurstra vertelt ons hoe wij 
dit materiaal kunnen gebruiken. 

2 juni 1992 - dinsdag: DE HEER R.F. VULSMA uit Amsterdam. voorzitter van de NGV, "r 
LEGENDARISCHE BARON VAN MÛNCHHAUSEN. ZUN STMIBOOM EN ZIJN ENO~ 
HOEVEELHEID FAMILIERELATIES." De heer Vulsma is geen onbekende in onze afdeling; om de 
paar jaar is hij aJs spreker bij ons te gast. Nu komt hij op herhaling met een lezing die hij eerder in 
Rotterdam gaf in juni 1965 en die gerekend kan worden tot de klassiekers onder de genealogische lezing
en. 

Tevens maken wij u attent op het volgende: 

16 mei 1992 - z.aterdag: GENEALOGISCHE DAG VAN DE NGV TE DORDRECHT. Programma 
en inschrijfformulier vindt u in de gebruikelijke bijlage bij Gens Nostra. 

het bestuur 

KOLLEKTIEJAN BOT 
(door M.R. Doortmont) 

In september 1990 meldden wij u het overlijden van Jan Bot. oud-voorzitter van de Afdeling Rotterdam 
e.o. Na overleg met haar kinderen en het stadsarchief van Vlaardingen, heeft de weduwe van Jan Bot. 
mevrouw L. Bot-Don. in de loop van 1991 besloten de genealogische nalatenschap van Jan Bot in bruik
leen af te staan aan het genoemde stadsarchief. In de zomer van 1991 zijn de kollektie, de bibliotheek en 
het persoonlijk archief naar Vlaardingen overgebracht. Hier heeft de heer H.J. Luth zich over de 

VLAAROINOEN 

verzameling ontfermd. In een bijzonder kort tijdsbestek heeft hij een inventaris samengesteld, zodat de 
kollektie nu toegankelijk is voor bezoekers van het stadsarchief. 

Het spreekt vanzelf dat wij zeer blij zijn met deze ontwikkeling. De duizenden fiches en honderden 
dossiers met genealogische aantekeningen van voornamelijk Vlaardingse famiJies, door Jan Bot in de 
loop der jaren met veel liefde en oog voor wetenschappelijk detail samengesteld, zijn nu weer evenzeer 
toegankelijk als tijdens het leven van Jan Bot. Wij weten dat dit ook zijn wens was. Voor inzage in de 
kollektie Jan Bot wende men zich tot het Stadsarchief Vlaardingen. Plein Emaus 5. 3135 JN Vlaardingen, 
tel. 010-4342122. 
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Onze bijeenkomsten worden voortaan niet aan de Mathencsscrlaan. maar aan het MUSEUMPARK 
georganiseerd en wel om de volgende reden: het eerste stukje van de Mathenesserlaan tossen de 
Wcstersingef en de Rocbusscnstraat beeft op 1 januari 1992 een nieuwe straatnaam gekregen. De 
Gemeente Rotterdam heeft besloten aan dit gedeelte de naam Museumpark te geven, mede omdat in de 
toekomst hier het muse~lement versterkt 1.81 worden door de komst van het Architdctuurmuseum. 
Ook de postcode werd gewijzigd. Het adres van de Remonstrantse Kerk luidt dus voortaan: 

Museumpark 3, 3015 CB Rotterdam. red. 

Vorig jaar is deKontaktdienstnieuwe stijl van de NGV van start gegaan. Nadat gebleken was dat'bet 
oude, uit de jaren '50 stammende, systeem van registratiekaarten niet langer voldeed aan de eisen van 

,: tijd, beeft men besloten een geheel nieuw, geautomatiseerd registratiesysteem op te zetten. De 
~ame en eerste verwerking van ingezonden kontaktgegevens is niet langer centraal geregeld, maar 

wordt per afdeling behandeld door een koördinator, de zogenaamde CALS (Coördinator Afdelings 
Lcderi Service). Voor de Afdeling Rotterdam e.o. is dit de beer B. Blommen uit Dordrecht. Hij beheert 
voor onze afdeling het AIS (Afdelings Invoer Station) en zorgt ervoor dat kontak.tgegevens van 
afdelingsleden in het komputersysteem van de de Kontaktdienst ingevoer~ worden. Deze worden daarna 
door h.em ingezonden naar de centrale administratie van de de Kontaktdienst voor verdere verwerking. 
Uiteindelijk worden de gegevens van alJe inz.enders bijeengebracht in één centraal komputerbestand en 
verwerkt tot een boekwerk dat geraadpleegd kan worden door geïnteresseerde leden. 

Omdat onze CALS, de heer Blommers, tot op beden nog slechts een zeer geringe respons gehad heeft 
op een eerste oproep om kontaktgegevens in te zenden, willen wij de procedure nogmaals onder uw 
aandacht brengen. 

Ge&evens inzenden via nieuw invoerformulier 
Wanneer u uw genealogische gegevens handmatig verwerkt, kunt u deelnemen aan deKontaktdienstdoor 
één of meer invoerformulieren in te vullen. Deze formulieren kunt u aanvragen bij de Dienst Be
stellingen te Naarden, de Kontaktdienst te Utrecht en bij de CALS voor de Afdeling Rotterdam e.o. 
Ingevulde formulieren dient u te zenden aan de CALS, de heer Blommers" 

Gegevens in,zenden yja het invoerprogamma GCI voor uw PC 
Wanneer u beschikt over een komputer met het besturingssysteem MS-DOS kunt u gebruik maken van 
het komputerprogramma GCI (Gens Contact Invoer), dat speciaal ontwikkeld is om gegevens aan de 
Kontaktdienst door te geven. Door gebruik te maken van het GCI-programma. kunt u uw kon
taktgegevens op diskette bij de Kontaktdienst inleveren. Het programma is te bestellen bij de koördinator 

-pr Rotterdam e.o. (zie boven) en kost /2,50, exklusief verzendkosten. Wanneer u een diskette met 
~ntaktgegevens ingeleverd hebt, ontvangt u een nieuwe programmadiskette terug. Op deze manier 

beschikt u steeds over de laatste versie van het GCI-programma. De wskettes met gegevens dient u 
eveneens te zenden aan de CALS. de heer Blommers. 

Geievens inzenden afs &ebniiket van het &enealQ&;içprouanuna GENSDATA/D90 voor uw PC 
Gebruikers van het programma GENSDATA/D90 kunnen met een nieuw hulpprogramma gegevens 
ingevoerd in GENSDATA/D90 direkt omzetten naar het Gel-formaat. U hoeft uw gegevens dan niet 
tweemaal in te voeren. De heer Blommers heeft zich tevens bereid verklaart deze konversie van 
GENSDATA/D90 gegevens naar GCI voor u uit te voeren. Wenst u van deze service gebruik te maken. 
neemt u dan schrifteliJ'k kontakt op met de heer Blommers. Hij laat u dan weten op welke wijz.e u uw 
GENSDATA/D90 gegevens aan hem dient op te sturen. 

·Het spreekt voor zich, dat het sukses van de Kontaktdienst in grote mate afhankelijk is van de deelname 
van de individuele leden. Door, via de Kontaktdienst,aan anderen te laten weten naar welke families u 
onderzoek doet, bevordert u niet alleen de onderlinge kontakten tuscn Jeden van de NGV, maar zorgt u 
er ook voor dat uzelf en anderen geen onnodig dubbel onderzoek doen. Deelname aan de Kontaktdicnst 

131 



heeft zo voor alle deelnemers voordelen. Hoe meer gegevens er binnenkomen, des te meer onderzoekers 
met ellcaar in kontakt gebracht kunnen worden. 

Om u nader kennis te laten maken met de Koataktdienst nieuwe stijl. zullen wij op onze afdelingsbij
een1<omsten aanmeldingsformulieren beschikbaar hebben, alsmede diskettes met het GCl-programma 
verkopen. U kunt bier ook het de reeds beschi1cbare gegevens uit het centrale bestand van de Kootalrt~ 
dienst raadplegen. 

Voor invoerformulieren, het Gel-programma en nadere informatie wende men zich tot onze CALS: 

B. Blommers, Reinkenstraat 1, 3314 WE Dordrecht 

BUBELSB AFSTAMMING, ONZQf ·OF, NIET? 

( door R.K. Vennik) 

In sommige kwartierstaten kom je ze regelmatig tegen. Vorstenkwartieren die worden opgevoerd tot 
Wodan, Adam of tot een zeer dubieuze legendarische voorouder. Wat is hiervan de waarde en wat is,._ 
betrouwbaarheid van dergelijke gegevens? Dat is de vraag die op dat moment bij de meeste serie 
genealogen zal opkomen. 

Toch moeten we mijns inziens voorzichtig zijn. om al wat we niet direkt in de ons heden ten dage 
beschikbaar staande authentieke bronnen kunnen achterhalen, meteen naar het rijk der fabelen te 
verwijzen. Het is zeker waar dat veel genealogen hetzij bewust, het1jj onbewust heel wat hebben 
afgelogen in de loop der eeuwen. In dienst van hun opdrachtgever werden er generaties bijverzonnen om 
zo een bepaalde familie aansluiting te doen krijgen op een voornaam middeleeuws geslacht. Ook middel
eeuwse vorsten waren er al trots op, hun stamreeks te kunnen opvoeren tot Adam. 

De betrouwbaarheid van deze gegevens is uiteraard zeer dubieus, de enige waarde die hieraan kan 
worden ontleend is het feit dat deze afstamming mogelijk het aanzien en de positie van de vorst in 
kwestie vergrootte. Het verstevigde zijn positie t.o.v. de hoge adel, die veelal van de zelfde gemeenschap
pelijke voorouder afstamde. Deze hoge adel was overigens evenmin vies van frauduleuze handelingen 
waar het hun afstamming betrof. 

Genealogisch bewijs is in veel gevallen nauwelijks te geven: het biologisch bewijs is in feite altijd 
dubieus, hoe goed ook de stamreeks met bewijzen en annotaties is onderbouwd. Wanneer deze zich 
uitstrekt over tientallen, zoniet meer dan honderd generaties kan men nog nauwelijks spreken van enig 
houvast in deze. We moeten echter wel rekening houden met het feit dat veel waardevolle gegevens in de 
Joop der eeuwen verloren zijn gegaan. Dit impliceert, dat een genealogische arbeid uit de 17e eeuw niet 
bij voorbaat onjuist hoeft te zijn, wanneer we deze toetsen aan de nu nog beschikbare bronnen. 

Persoonlijk neem ik veel van mijn kwartieren van voor 1200 met een flinke korrel zout, zoniet een hele 
zak. Toch neem ik ze bij wijze van kuriositeit, van verwijzingen voorzien. in mijn kwartierstaat op. Met 
deze hypothesen kunnen veel andere genealogen opnieuw aan de slag. Wel dient te worden aangetekend, 
dat deze kwartieren weinig meer met genealogisch onderzoek te maken hebben. Ten eerste houden 
ons op dat moment bezig met geschiedenis en ontlenen we deze kwartieren aan reeds eerder geput> -• 
ceerd werk, waaraan we zelf niet meer werk hebben dan de verschillende bronnen tegen elkaar af te 
wegen en de kwartierstaatnummers aan te passen danwel te berekenen. Bovendien kan men zich 
afvragen hoeveel 'bloed' men bijvoorbeeld nog van Karel de Grote zal hebben, een voorouder van wie 
we, theoretischgesproken, allemaal zouden afstammen. Een nuchtere kijk op deze veel voorkomende 
vorstenkwartieren lijkt mij daarom gewenst. 

Een nieuwe lijn ontdekte ik in de herziene uitgave van Kwartierstatenboek l van de Genealogische 
Vereniging Prometheus. De hier gepubliceerde kwartierstaat van Ir. H. Feikema (pp. 85-128) geeft de 
hypothese jat de stamvader van de Merovingers, Clodio (t 447 A.D.), zou afstammen van de Bijbelse 
koning David. Mijn eerste indruk was, dat het gebruikte woord 'hypothese' in dit verband wat al te 
optimistisch is. De afstamming van Clodio van een eventuele broer van Jezus Christus, wiens bestaan 
tenminste dubieus is, geeft al een gat te zien van maar liefst twaalf generaties! 

Nieuwsgierig als ik ben, besloot ik Clodio, die ik tot mijn eigen voorouders reken, eens in de door 
Feikema genoemde literatuur op te zoeken. Twee boeken zijn in dit verband in eerste instantie van 
belang. nl. het werk van M. Baigent, R. Leigb & H. Lincoln, Het heilige bloed en de heilige graal. en v~ 
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Voor- en Nageslacht. 

VOORGESLACHT. 

Ruige borst en breede schouders, 
Leeuwenhart en aadlaars oog: 

Rijzig kroost van reuzenouders 
Vorstlijk zaad, in adel hoog : 

Vol van bouw en moed en kracht, 
Onvergeetbaar voorgeslacht. 

NAGESLACHT. 

Bleeke kindren, kranke moeders, 
Neven met een breukband aan, 

Scheele zusters, bochelbroeders, 
Vaders, die uit kuchen gaan, 

Ramlend vee, met kwik bevracht, 
Machtloos, mislijk nageslacht. 

uit: "De Gedichten van den Schoolmeester," door Mr.J. van Lcnnep, 
met 300 illustraties van Anth. de Vries. Amsterdam, 1872. 

dezelfde auteurs De Messiaanse erfenis: De geheime kracht van de Prieuré de Sion. Ik vond de hierin 
aangevoerde argumenten voor de Bijbelse afstamming van Clodio op het eerste gezicht zeer goed 
onderbouwd, zodat dit de door Feikema gebruikte term 'hypothese' zeker rechtvaardigt. Hierbij moet 

tuurlijk wel in acht genomen worden dat er tussen de 'bewezen' Clodio en de Bijbelse Jozef tenminste 
~aalf generaties moeten liggen waarvan de namen niet eens worden genoemd. Hoe de schrijvers van 
deze twee boeken tot hun konklusies omtrent de Bijbelse afstamming van de Merovingers zijn gekomen is 
zeker het lezen waard. 

Een ander, zeer gewaardeerd en gerespekteerd werk, is Anthony Wagners Pedigree and Progress. dat 
vol staat met afstammingslijnen tot vroeg-middeleeuwse vorstenfamilies, zoals de Visigothen, de Geor
gische prinsen, enz. Zo geeft hij, zij het met een hiaat van zeven generaties, met een degeliJke bewijs
voering, een afstamming via Anna van Kiev (koningin van Frankrijk in de lle eeuw) tot de prinsen van 
Cios (4e eeuw voor Christus). Wagner geeft in zijn veelomvattend werk geen lijnen naar Bijbelse 
kwartieren. Stokvis. een derde auteur, moet volgens mij heel wat kritischer bekeken worden. Hij geeft, 
via de Schotse koningen en de legendarische Ierse koningen een afstammingslijn naar Magog en via 
Noach tot Adam (zie ook Gens Nostra 1948). 

Een waardeoordeel spreek ik over de genoemde bronnen liever niet uit; ik meld slechts mijn bevin
dingen. Ik ben bij het tezen van al dit moois kritisch gebleven en beschouw de langs deze weg verkregen 
kwartieren met een glimlach; met bulderen van het lachen ben ik in de loop der jaren wat voorzichtiger 
geworden. 
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:::~'::::~:::::,?tJ:~:t::~~~:?::~::::::::::::~:::~~~•--~-T:;v.;ÄN::--oim:::@fn~:;;i::~:i:;~;:::;:;i:~~:::;:~:1i:::::;;i:i~~::~:::~ 
(door R. de Hek) 

Als vervolg op de in 1340 gepubliceerde kwartierstaat Van Oosterhoud volgen in de7.C aflevering aanvul
lingen en korrcktics daarop. De kwartierstaat :zelf kunt u terugvinden op de pagina's 98, 99, 107-110 en 
118-120. Deze aanvullingen zijn tot stand gekomen dankzij mevr. C. van der Pocl-Soeters en dhr. W. den 
Brinker te Vlaardingen, dhr. LJ. Heinsbroek te Schiedam en dhr. HJ. Luth, plv. gemeente-archivaris van 
VJaardingen. Indien u nieuwe aanvullingen, korrekties of behulpz.ame raadgevingen heeft, dan kunt u 
de7.C richten aan de samensteller van dc7.C kwartierstaat: dhr. R. de Hek, Donkersingel 226. 3052 PP 
Rotterdam. 

II 
2. VAN OOSTERHOUD. Dirk, overl. Rotterdam 22-1-1965. 
3. BARKMEUER, Catharina, overl. Rotterdam 3-8-1971. 

111 
4. VAN OOSTERHOUD, Jacobus Johannes, overl. Rotterdam 18-1-1940. 
5. VAN DER ZWET, Johanna Catharina, overl. Rotterdam 24-3-1948. 
7. KLEIN-WOUD, Cato, overl. Rotterdam 2-6-1946. 

IV 

9. MONSHOUWER, Johanna. 
10. VAN DER ZWET. Dirk. (tr. (2) Rotterdam 5-ó-1878 Elisabeth Maria Minnigb, geb. Dordrecht ca. 

1832, dr. v. Jacobus Minningb en Jannetje van Lintcren). 
12. BARKMEUER, Harmanus Dieters. 

V 
17. MOOK.KOEK, Tryntje. 
26. VAN DRONGELEN, Lodewijk, ged. Amsterdam 25-3-1770, overl. Delft. 
27. HOKSTEEN. Maria, ged. Delft 27-12-1767. 

43. 
52. 
53. 
54. 
55. 

70. 
71. 
86. 
87. 
104. 

105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 

VI 

HA(A)ZELAAR (KRUGSMAN HASSELAAR), Dirkje, ged. Eemnes-Binnendijks 15-10-1769. 
VAN DRONGELEN. Pieter, ged. Delft 22-1-1733, tr. Amsterdam 21-4-1769: 
VERLAAK, Vrouwtje, gcd. Delft 19-6-1748. 
HOKSTEEN, Jan, ged. Montfoort 28--6-1722, bcgr. Delft 14-6-1770. 
ZWAART INT VELD. Agatha, ged. Delft 6-8-1739. 

VII 
KRAAUENBRINK. Gerrit, ged. Dinxperlo 6-10-1737. 
DIJKGRAAF. Trijntje, overl. Heenvliet 18-4-1816. 
HAASELAAR. Hendrik Aalbertse. geb. Eemnes. tr.: 
KLOMP (alias KRUGSMAN), Lambertje Jans. 
VAN DRONGELEN, Lodewijk. ged. Delft 6-11-1696, begr. ald. 16-5-1782, (tr. 2e Delft 7-12-1755 
Judith van der Zaag, begr. Delft 13-7-1773), tr. le Delft 6-11-1717: 
HEENEMAN. Cornelia. ged. Delft 18-3-1694, begr. ald. 2-12-1754. 
VERLAAK, Jan, geb. Purmerend ca. 1709. tr. Amsterdam 6-4-1731: 
DEKKER, Maritgen, ged. Amsterdam 5-2-1708. 
HOCKSTEEN, Cornelis Claasz., geb. Montfoort, tr. Delft 26-2-1718: 
VAN MARRE, Willemijna. 
SWAARTINTVELD, Johannes Jansz .. ged. Delft 2-8-1716. begr. ald. 5-5-1780, tr. Delft 
22-1-1738: 

111. DE BEU. Ariaantje Dirksdr., ged. Delft 20-3-1704, begr. 11-11-1757. 

VIII 

140. KRAAUENBRINK. Jan, ged. Dinxperlo 24-1-1692, begr. ald .. tr.: 
141. TE VEERBEEK, Johanna. ged. Dinxperlo 9-12-1704, begr. ald. 15-7-1774. 
142. DUKGRAAF. Andries Vollebregtsz .. ged. Oudenhoorn 27-11-1712, begr. Heenvliet 16-10-1798, tr. 
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Heenvliet 7-5-1739: 
143. VAN DER MEIJDEN, teentje Jooste. ged. Heenvliet 9-6-1715, bcgr. ald. 5-4-1784. 
160. VAN DER ZWET. Jan Barendsz. 
163. STAVENISSE, Cornelia Lodewijkse, ged. Ma~luis 1-1-1723, bcgr. ald. 7-12-1791. 
208. VAN DRONGELEN, Jan Jansz., ged. Maasland 15-5-1670, tr. Delft 1-3-1693: 
209. VALCKENIER, Pieternella Abrahamsdr., ged. Delft 2-ll-I672. 
210. HEENEMAN, Frans Cornelisz., gcd. Delft 6-11-1670. bcgr. ald. I-7-I7I6, tr. Delft 18-4-I693: 
211. VAN OOSTEN, Aegje Jansdr .. van Leiden. 
214. DEKKER, Egbert, tr. Amsterdam 22-4-1707: 
215. VAN BREDA, Maria Anthonijsdr. 
220. SW AARTJNfVELD, Jan, bcgr. Delft 14-12-I 746, tr. Delft 5-5-1703: 
221. VAN JEVEREN, Aegie, begr. Delft S-8-1762. 
222. DE BEU, Dirk Gerritsz., bcgr. Delft 26-10-1746, tr. Delft 27-5-1702: 
223. BAKKER, Aegie Jansdr., bcgr. Delft 16-2-1729. 

IX 
y.1). KRAAUENBRINK, Berent, overl. voor 25-12-1701, tr.: 

'?8'1. FEULKING (FEULKES), Hendrilcje. 
282. TE VEERBEEK. Hendrik, ged. Dinxperlo 17-2-1669, tr. ald. 3-6-1694: 
283. BIJV ANCK, Jarunatien, ged. Dinxperlo 14-8-1670. 
284. DIJJ{GRAAF, Volbrecht Pietersz.., ged. Oudenhoorn 7-10-1685, (tr. 2e ald. 13-10-I720 Pietertjc 

Bastiacns). tr. Ie ald. 19-12-1706: 
285. SNUDER(S), Trijntje Andries, ged. Heinenoord 28-7-1680. 
286. VAN DER MEUDE. Joost Comel~. overt. voor 11-4-1726, tr.: 
287. DECKER(S) (alias VAN DER SPEK), Aeltje Claesse, ged. Hekelingen 2-7-1682, (otr. 2e 

Heenvliet 11-4-1726 Reijcr Reijersz. Touw). 
320. VA'I\J DER SWET, Barend Jorisz., ged. Maassluis I7-I2-I690, tr. ald. 22-11-1711: 
321. DE BIE (DE BUE). Leentje Leenders, ged. Maassluis 27-1-1692. 
322. VAN HARREWEGEN, Floris Jansz., ged. Vlaardingen 7-9-1690, tr. Maassluis 31-8-1721: 
323. STRIJBOSCH, Hcndcrijntje Stevensdr., (tr. le Maassluis 8-12-1715 Geert Thomasz. de Cocq). 
326. STAVENISSE, Lodewijk, wonende in de Boonestraat, tr. Maassluis 2-7-1713: 
327. SLOOT. Maartje Jans, ged. Ma~luis 31-8-1692, overt. na 18-5-1751, wonende in de Driebruggen-

stccg (tr. 2c Maassluis 21-6-I733 Jan van Leeuwen, tr. 3e Maassluis 5-8-1741 Aart Hof.man). 
328. VAN 'T HOF, Oaas L~. bcgr. Pernis 15-8-1755. 
329. GRAA V, Jannctje Willems, begr. Pernis 1-10-1761. 
330. HANS, Willem Joost, bcgr. Pernis 7-1-1722. 
331. SLOOF, Neeltje Cornelisdr., ged. Poortugaal 4-12-1674, bcgr. Pernis 26-8-1713. 
333. VERSCHOOR, Hcndrikjc Pieters, ged. Pernis 14-1-1680. 
334. PLUl(J)MER. Jacobus KlaCK, bcgr. Pernis 5-11-1759. 

',. VAN DRONGELEN, Jan. 
",n's. VALCKENIER, Abraham, ged. Delft 7-11-1638, bcgr. ald. 15-6-1707, (tr. 2e Delft 11-7-1676 

Adriana Andriesdr.) tr. le Delft 2-4-1661: 
419. LODEWIJKSDR., Lijsbeth, ged. Delft 26-12-1630, bcgr. ald. 26-I-1676. 
420. HEENEMAN, Cornelis, ged. Delft 11-2-1643, tr. Delft 16-1-1666: 
421. (DUUS). Neeltje Fransdr. 
504. VAN STRIJEN, Hendrik Hennensz. 

X 
564. TE V.EERBEEK. Geert, tr. Dinxperlo 23-2-1668: 
565. VAN LUCHTEREN. Trijn. 
566. BIJV ANCK, Teunis, overt. voor 3-6-I694. tr.: 
567. SNIENBOSCH, Acltien, overl. na 1698. 
568. DIJKGRAAF, Pieter Crijnsz., gcd. Oudenhoorn ca. 1652, (tr. Ic Oudenhoorn I6-4-1679 Haduvie 

Arcns) tr. 2e Oudenhoorn 29-11-1681: 
569. WOLBRECHTS, Neeltje, ged. Maassluis 19-12-1657, (tr. 2e Oudenhoorn 12-5-1697 Jacob Jans 

Luchten burg). 
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SNIJDERS, Andries Gerrits, tr.: 
PIETERS, Geertje. 
DEKKER (alias VAN DER SPECK). Claes Aertse, tr.: 
MOERKERK(EN), Leentje Bastiaans. 

570. 
571. 
574. 
515. 
640. 
641. 
642. 
643. 
644. 
645. 
646. 

VAN DER SWET. Joris Jansz., tr. Maassluis (atl gcg. 28-4-1680): 
BARENTS, Geertje. 
DE BUE, Leendert Jansz., tr.: 
SNUDEREND. Marijtjc Pouwels. 
VAN HARREWEGEN, Jan Michielsz., gcd. Schiedam 4-11-1652. tr.: 
WILLEMS, Grietje. 
STRUBOSCH, Steven Hendricksz., geb. 2.ecland (NB), linnenwever, overl. Maassluis 9-9-1719, tr. 
Vlaardingen 10-9-1690: 

647. 
654. 
655. 
660. 
662. 
663. 
666. 
667. 
668. 
669. 
671. 
758. 

KAGENAER, Maertjc Louwen, gcd. Vlaardingen scp. 1672, begr. Maassluis 18-9-1720. 
SLOOT, Jan Cornelisz., gcd. Maassluis 11-8-1666, tr. ald. 31-3-1688: 
VAN DER MUL, Geertje Harmens, (tr. 2e Maassluis 23-10-1697 Jacob Lambrechts Bogaart. 
HANS, Joost Jansz., diaken te Pernis 1691-92, overJ. ald. 19-9-1709. 
SLOOF. Cornelis Dirks, tr.: 
DE VET, Ariaentjc Teunisdr., van Barendrecht. 
VERSCHOOR, Pieter Hendriksz., tr.: 
BASTIAENS, Ariacntjc. 
PLUUMER, Claas Jacobs, overl. na 13-12-1691. 
VAN ROSSUM, Alida, overl. na 6-2-1724. 
VAN HAERLEM, Ingctjc Bastiaentjc, overl. tussen 10-8-1696 en 1699. 
VAN LEEUWEN (RUSWAERT), Ewout Sijmonsz., overl. t~n 28-1-1675 en 18-8-1681. tr. 
moet zijn ondertr. 

759. 
836. 
837. 
838. 
839. 
840. 
841. 

POUWELSDR., Lcuotgen, geb. ca. 1610. overl. ttmen 1-11-1679 en 18-8-1681. 
V ALCKENIER, Pieter Corstiaans, tr.: 
ABRAHAMS, Annetjc. 
JANSZ. (LACHAMBRE?), Lodewijk, tr. Delft 8-6-1630: 
JANS, Jannetjc. 
HEENEMAN, Abraham Fransz.. tr. Delft 10-8-1636: 
THONIS, Catharina, bcgr. Delft 23-4-1681. 
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