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JAARGANG 6 SEPTEMBER 1992 No.3 

Op 12 december 1952 besloot een aantal aktieve leden van de Nederlandse Genealogische Vereniging tot 
oprichting van een eigen afdeling, de Afdeling Rotterdam e.o. Dit betekent dat wij dit jaar ons 

¼ertigjarig bestaan vieren. Nu is veertig jaar een hele leeftijd, maar tegelijkertijd geen echt jubileum. 
eerder een lustrum. Dit lustrum is dit jaar al enigszins luister bijgezet door de Genealogische Dag in 
Dordrecht. Deze dag was echter vooral een landelijke aktiviteit. Het bestuur heeft dan ook gemeend iets 
speciaals te moeten doen voor de leden in de Afdeling. Hoe en wanneer dit gaat gebeuren leest u in de 
volgende 1340, dat tevens een lustrumnummer is, met een aantal bijzondere artikelen. 

Ondertussen zou het bestuur graag in kontakt komen met leden uit de Af deling Rotterdam e.o. die 
vanaf de oprichting van de Afdeling ononderbroken lid van de NGV zijn geweest èn woonachtig binnen 
de grenzen van de Af deling Rotterdam e.o.. U kunt kon takt opnemen met de voorzitter: Drs. M.R. 
Doortmont, l.ester Youngstraat 26, 3069 XM Rotterdam, tel. 010-4568072. 

het bestuur 
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Op twaalf dinsdagmiddagen tussen 15 sept. en 15 dec. 1992 zal in het Gemeentearchief Rotterdam, 
Robert Frninstraat 52. een cursus oud schrift voor beginners worden gehouden. Hierbij wordt het lezen. 
transcriberen en begrijpen van handgeschreven Hollandse teksten tussen 1450 en 1700 geleerd. De 
lestijden zijn als volgt: Dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.15 uur op 15. 22 en 29 sept.; 13, 20 en 27 okt.; 3, 
10, 17 en 24 nov.; 8 en 15 dec. 1992. De kosten bedragen f 120,- (lesmateriaal inbegrepen). 
De volgende cursus oud schrift voor beginners zal vanaf half januari 1993 op 12 woensdagavonden van 
19.15 tot 21.30 worden gegeven. Ook voor deze cursus kan men zich reeds laten inschrijven. 
Voor inlichtingen en aanmelding kunt u kontakt opnemen met: dhr. A.M. van der Woel. hoofd educatie 
Gemeentelijke Archiefdienst. Postbus 25082, 3001 HB Rotterdam. tel. 010 - 477 5166. 

Red. 

REKTIFIKATIE 

In de Mededelingen bij Gens Nostra van juli/augustus 1992 is aangekondigd, dat op dinsdag 8 
september a.s. mevr. E.T. Suir een lezing zal houden in onie Afdeling, onder de titel "Het dage
lijks leven in de Republiek der Nederlanden··. 

Deze aankondiging berust op een misverstand. ~1evr. Suir is wel uitgenodigd, maar zal de genoem
de lezing wellicht op een later tijdstip voor ons houden. 

Op dinsdag 8 september 1992 is er géén lezing! 
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De volgende bijeenkomsten zullen plaats hebben in een zaal van de Remonstrantse kerk. Museumpark 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 september 1992 - dinsdag: DRS. H.H.W. VAN EIJK uit Diemen. oud-voorzitter en erelid van de 
NGV, "ONDERZOEK NAAR MIDDELEEUWSE GESLACHTEN". Velen van II hebben een grote_ 
belangstelling voor dit genealogisch moeilijke onderwerp. Dit bleek hij het verschijnen van de twee Karel 
de Grote-nummers van Gens Nostra. Toch zullen weinigen van ons weten hoe het onderzoek naar 
middeleeuwse geslachten in zijn werk gaat. Wie kan ons daarover beter vertellen dan de heer Van Eijk, 
die al jaren lang een expert op dit gebied genoemd mag worden. 

27 oktober 1992 - dinsdag: DS. G. HAMOE~. uit De Meern, ''VERBODEN HUWELIJKEN". Bent u 
ook wet eens een huwelijk tegengekomen dat geen doorgang vond, omdat het "gestuit" werd? Het 
Romeinse en Kanonnieke recht bepaalde in vroeger dagen de regels voor het sluiten van huwelijken. Ds. 
Hamoen vertelt ons over het hoe en waarom van verboden huwelijken. 

24 november 1992 - dinsdag: IR. R.A.J. DIX, uit Arnhem, "HET FAMILIEARCHIEF''. StapeY 
papieren in mappen en dozen: het familiearchief. Hoe krijgen we overzicht in de chaos en ordenen we 
onze gegevens? 

19 januari 1992 - dinsdag: DS. J. BRUSEWJTZ, doopsgezind predikant te Leiden, "DE GESCHIE
DENIS VAN DE DOOPSGEZINDEN IN DE ZEVENTIENDE EEUW". De doopsgezinden zijn 
genealogisch gezien een problematische groep; hier hebben wij al eerder een lezing over gehad. Nu zal 
Ds. Brusewitz vooral ingaan op de historische achtergronden. 

het bestuur 
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(door R. de Hek) 

Als vervolg op de in 1340 gepuhliceerde kwartierstaat Van Oosterhoud volgen in deze aflevering 
nogmaals een aantal aanvullingen en korrekties daar op. De kwartierstaat zelf kunt u terugvinden op de 
pagina's 98, 99, 107-110 en 118-120. de eerste serie korrekties en aanvullingen op pagina·s 134-136. Let 
erop dat hier uitsluitend aanvullingen en verbeteringen gepubliceerd worden! Raadpleeg tevens de 
originele tekst van de kwartierstaat. Deze aanvullingen zijn tot stand gekomen dankzij mevr. C. van der 
Poel-Soeters en dhr. W. den Brinker te Vlaardingen, dhr. L.J. Heinsbroek te Schiedam en dhr. H.J. i,uth. 
plv. stadsarchivaris te Vlaardingen. 
Indien u nieuwe aanvullingen. korrekties of behulpzame raadgevingen heeft, dan kunt u deze richten aan 
de samensteller van deze kwartierstaat: dhr. R. de Hek, Donkersingel 226. 3052 PP Rotterdam. 

XI 
1128. TE VEERBEEK. Hendrik. over!. voor 23-2-1668. 
1130. VAN LUCIITEREN. Geert, overl. voor 23-2-1668. 
1136. DIJKGRAAF, Krijn Aries, overl. voor 8-7-1684. in 1673 possesseur van 3 memorielanden te 

Abbenbroek. (tr. 2e Oudenhoorn 29-8-1677 Arentje Jacobs). tr. te: 
1137. PIETERS, Sanderijntje. overl. voor 11-8-1677. 
1138. VAN DER SCHILT. Volbregt Aren~. ged. Berkel 24-12-1623. overl. voor 5-2-1686, (tr. 2e 

Abbenbroek 16-10-1672 Neeltje Tonis), tr. le Maassluis 30-4-1657: 
1139. SLIERDRECHT. Cornelia Lambrechts, geb. Willemstad, overl. na 18-7-1661. 
1288. VAN IIARDEWEGE. Michiel Michielse. afk. uit Tolbert onder Henegouwen. poorter Vla~din

gen 1-1-1642. begr. Vlaardingen nov. 1666, (tr. 2e Vlaardinger-Ambacht 26-5-1658 Grietje 
Jacohsdr .. bcgr. Vlaardingen jun. 1710). otr. Ie Vlaardingen 23-11-1641: 

1289. BOGAERTS. Grietje Leendertsdr .. overl. voor 1658. 
1294. KAGENAER. Laurens Philipsz.. geb. Vlaardingen. ged. Schiedam 2-7-1643. overl. (verm.) 

Vlaardingen jun. 1673, tr. ald. 12-5-1669: 
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1295. VAN HEES, Madeleentje Jansdr .. geb. Vlaardingen. (tr. 2e Maassluis 24-7-1678 Isaac Hendriksz. 
van Aeken). 

1308. SLOOT, Cornelis Jans, tr. Maassluis 3-5-1665: 
1309. SWAR1VELDT. Maartje Abels, ged. Maassluis 29-12-1645. 
1310. VAN DER ~·tlJL. Harmen Arents. overl. voor 28-10-1689, asraper te Maassluis, (tr. 2e Jannetje 

Jacobs), tr. Ie: 
1311. WILLEMS. Maertje. 
1336. PLUIJMER. Jacob Claese, overl. voor 18-5-1677. tr. ca. 1650: 
1337. PIETERS. Sara, overl. na 18-5-1677 
1342. JACOBS, Bastiaens. tr.: 
1343. LEENARDS, Amercnse. 
1516. CORNELISZ" Sijmon, mandemaker, overl. na 19-5-1640, tr.: 
1517. PIETERSDR.. Heijltje. overl. voor 22-11-1636. 
1518. CRIJNSZ., Pouwel., tr.: 
1519. PIETERSDR. (DE VADER). Neeltje. 

XII 
'-"56. VOLBREGHTS. Arie, overl. voor 14-8-1636. tr.: 

-i257. JORIS, Wijve. overl. voor 14-8-1636. 
2272. N.N .. Arent. tr.: 
2273. CRIJNS, N.N. 
2578. BOGAERTS, Leendert Fransz. 
2588. KAGENAER. Philips Laurens, geb. Vlaardingen ca. 1619 (op 17-3-1621 is hij 2 jaar). begr. ald. 

8-12-1686, stierman en gecommiteerde van de kleine visscherij 24-12-1672. (tr. le Vlaardingen 
13-6-1655 Maertgen Pietersdr .. woonde te Zouteveen. begr, Vlaardingen aug. 1680). tr. le 
Vlaardingen 8-6-1642: 

2589. CLAESDR., Maertje zij woonde aan de westzijde van de Havenplaats te Vlaardingen. 
2590. VAN HEES, Jan Jansz .. geb. in de Meijerij van 's-Hertogenbosch, poorter Vlaardingen 6-5-1642, 

tr. ald. 6-5-1642: 
2591. JANS. Maartje. woonde te Schiedam. 
2616. SLOOT. Jan Arens. geb. ca. 1611, visser te Maassluis. 
2618. SIJMONS. Abel. geb. Maassluis ca. 1621, visser. tr. ald. 17-6-1640: 
2619. MEESSEN. Oacrtge, jd. uit Grocnevelt. 

xn1 
4546. DUCKGRAAF. Crijn Leenderts. overl. Oudenhoorn voor 30-9-1622. tr.: 
4547. GIJSBRECHTE. Lijsbeth. 
5156. BOGAERTS. Frans Dircksz. 
5176. KAGENAER. Laurens Pietersz .. geb. ca. 1585, tr. voor of op 8-6-1613: 
5177. PHILIPSDR., Trijntgen. geb. ca. 1587 (op 19-12-1605 is zij 18 jaar). 
~~36. JACOBS (EMBDENAER?), Sijmon. 

14. VA.~ DORP. Joris Maartens. woonde te Vlaardingen. overl. na 14-8-1636. tr.: 
5415. WILLEMS, Maertgen, overl. na 17-6-1627. 

9094. N.N., Gijsbrecht. tr.: 
XJV 

9095. WOUTERS. Maertgie Cornelis. 
10352. KAGENAER, Pieter Pietersz., poorter Vlaardingen 4-1-1610. wedr., woonde aan de Westerha-

venplaats. tr. Vlaardingen: 
10353. JANS. Lijsbeth. 
10354. LEENDERTS. Philips, tr.: 
10355. ARIENSDR.. Maritge. 

18190. WOUTERSZ., Cornelis. 
20708. PHILIPS. Leendert. tr.: 
20709. SUI\f ONS, Trijn. 

36380. WOl!TERSZ .. Wouter. 

XV 

XVI 

(slot) 
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MEDÉDBLiNo VÁNtr,ltA~--- . . 
( door B. Blommers) 

De belangstelling bij de voorlichtingskraam van de Kontaktdienst op de Genealogische Dag te Dordrecht 
op 16 mei, was zeer goed te noemen. Voor de mensen die niet aanwezig konden zijn. volgen in het kort 
hier de mogelijkheden hun gegevens in te sturen. Bij de Cals is voor u beschikbaar: 

- het witte formulier. voor schriftelijke opgave van uw verzamelde genealogische gegevens. 
- diskette met het GCI-programma voor degenen, die hun gegevens via de computer willen invoeren. 

Enige restrictie: men moet met MS-DOS werken en de beschikking hebben over een harde schijf. 
- voor degenen die gebruik maken van GensData/GD90: stuur op een 3½" of 5¼" diskette de files *.prs, 

*.rit en *.pit naar de CALS en binnen een week zorgt deze ervoor dat uw gegevens worden verwerkt 
op de manier zoals de Kontaktdienst deze aangeleverd wenst te hebben. Dit vooruitlopend op het 
conversieprogramma. dat nog verbeterd moet worden. 

- het groene formulier, voor aanvragen van gegevens uit het Kontaktdienst bestand. 

Uw CALS in de afd. Rotterdam en Omstreken is: B. Blornmers, Reinkenstraat 1. 3314 WE Dordrecht. 

· · :vifAOEN,. 
leder lid van de Af deling 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. uitsh1itend schriftelijk, gericht 
worden aan: Redaktie 13-10, Claes de Vrieselaan 128a, 3021 JX Rotterdam. 

109. AECKERLIN 
Philipp Jacob Aeckerlin, friedrichsohn, geb Kriegsheim (bij Worms, D) 29-9-1799 tr. Elisabeth 
Margaretha Verweij. geb. Nijmegen 31-8-1811. Hieruit o.a. (7e kind): Heinrich, geb. Rotterdam 
30-7-1844. Deze meldde via een kranteadv. het volgende: "Bij mijn vertrek naar de Z.Westkust van 
Afrika, roep ik een hartelijk vaarwel en tot weerziens toe aan alle Vrienden en Bekenden". Op 8 
april 1886 overleed zijn moeder: "Mevr. E.M. Verweij. eerder Weduwe den heer P(h).J. Aeckelin 
F.sohn" en in de overlijdensadvertentie werd zijn voornaam samen met die van zijn broer Care\ nog 
voluit vermeld, de overige kinderen met hun voorletters. Betekent dit. dat Heinrich op dat moment 
nog in leven was? Tevens kon takt gevr. met leden die gegevens bezitten over de familie Aeckerlin. 

- J. Aeckerlin, Kroesmeestersdreef 3-d. 6216 PK Maastricht. 
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1340 is een uitgave van de Afdeling Rotterdam e.o. van de 
Nederlandse Genealogische Vereniging. Het blad verschijnt vier 
maal per jaar. Afdelingsleden ontvangen het blad kosteloos. Een 
abonnement kost f 10.·· per jaar. 

Het bestuur heeft de taken en diensten als volgt verdeeld: 

Voorziterschap Bn komputBrzaken: 
Drs. M.R. Doortmont, Lester Youngstraat 26. 
3059 XM Rotterdam 

Sekretariaat, algemene korrespondentiB: 
A.K. Vennik, Burg. van Slijpetaan 45, 3077 AD Rotterdam 

Ledenadministratie en verzending 1340: 
Mevr. C. Richel-Hatersel-Koning, Coppelstockstraat 2. 
3132 XN Vlaardingen 

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

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

NG V Kontaktdienst (CALS): 
B. Blommers. Remkenstraat 1. 3314 WE Dordrecht 

L1dmaatschàp. adresw1JZ1gingen. Gens Nostra. 
Nederlandse Genealogische Vereniging. Postbus 976. 
1000 AZ Amsterdam 

164 

Huisstijlen• Logo's 
Advertenties• Affiches 

Folders• Brochures 

Postbus 25056 • 3001 NB· Rotterdam 
Tel. 010-4766121 


