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(door Ir. RA.J. Dix) 

24 november 1992 hield Ir. R.A.J. Dix uit Arnhem voor ons een lezing met als onderwerp ·Het 
":i-.nnitiearchief'. Hier volgt daarvan een korte samenvatting. Wil men de materie van de lezing nog eens 
rustig bestuderen. dan kan dat met het boekje Ons Archief: ordening en ver::orging van persoonlijke-, 
familiearchieven en genealogische collecties. FNF-publikatie nr. 2. 's-Gravenhage 1987, 87 blz. Het 
boekje is uitverkocht, maar de derde druk (350 ex.) is in zijn geheel naar de Ned. Bibliotheekcentrale 
gegaan en derhalve in de meeste bibliotheken direct in te zien of op te vragen. De UDC-code is 929.5, 
de trefwoorden zijn genealogie en archiefbeheer. 

Voor de ordening van het familiearchief is gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten uit het archief-. 
oibliotheek- en museumwezen en de automatisering. Deze inzichten zijn aangepast aan de specifieke 
kenmerken van familiearchieven, maar blijken ook goed te voldoen voor de kleinere archieven voor 
genealogen. De te bespreken ordeningsbeginselen zijn altijd toepasbaar, ook als men geen computer 
heeft. 

Een goed geordend archief biedt vele voordelen. Het is makkelijker en plezieriger bij presentaties. 
Men kan snel en overzichtelijk nieuwe gegevens opbergen of gegevens terugvinden. Erfgenamen zijn 
minder snel genegen om de vrucht van jarenlang onderzoek naar de vuilnishoop te verwijzen, over
dracht aan anderen of een archiefinstelling is plezieriger te regelen. In tegenstelling tot historische 
archieven zijn familiearchieven dynamisch. Steeds komt er wat bij en te uitgebreide onderdelen moeten 
op den duur gesplitst kunnen wordén. Dit betekent. dat aan het ordeningssysteem hoge eisen van 
flexabiliteit worden gesteld. Aan de hand van definities en bronnenmaakt u kennis met afhakenings- en 
keuzevraagstukken, welke uitmonden in een helder indelingsschema. 

DEFINITIES 

,A Persoonlijk archief 

geheel van stukken. van familiekundige aard, met betrekking tot of afkomstig van een bepaalde 
persoon. 
Toelichting: voor 'stukken·. zie hierna onder archiefbescheiden. 'van familiekundige aard' heeft betrekk
ing op alles wat bijdraagt tot de kennis van (de geschiedenis van) de familie. dit kunnen bijv. ook 
voorwerpen zijn. 

B. Familiearchief 

Een combinatie van overgeleverde persoonlijke archieven. afkomstig van dezelfde familie of van 
verwante families. 
Toelichting: binnen een familiearchief wordt de band tussen de persoonlijke archieven nadrukkelijk 
bepaald door familierelaties. 

C. Familienaamarchief 

Een combinatie van overgeleverde familiearchieven en/of persoonlijke archieven met een genealogische 
verzameling. met betrekking.tot of afkomstig van families van dezelfde naam. 
Toelichting: dit begrip is geïntroduceerd om ook een oplm.sing te bicèen voor de specifieke ordenings-

205 



problemen waarmee het groeiende aantal familieorganisaties en individuele genealogen wordt gecon
fronteerd, die 'alles' op het gebied van hun naam onderzoeken en over meerdere familiearchieven 
beschikken waartus.sen (nog) geen familierelatie aantoonbaar is. 

D. Archiefbescheiden 

Stukken die, ongeacht hun vorm, naar hun aard bestemd zijn om te berusten onder de persoon. groep of 
organisatie, die deze heeft ontvangen of opgemaakt uit hoofde van zijn/haar activiteiten of vervulling 
van taken. 
Toelichting: 'ongeacht hun vorm· betekent, dat niet alleen documenten maar ook beeld- en geluiddragers 
als cassettes, foto, film en video aanvaarde archiefbescheiden zijn. Merk op, dat de essentie is gelegen in 
stukken die 'bestemd zijn om te berusten onder', dat wil zeggen bewaard te blijven door de betrokkene, 
meestal om redenen van bewijskracht of als cultureel erf goed. 

BRONNEN 

De hoofdindeling van het persoonlijk archief geschiedt aan de hand van de soorten bronnen: mondeling. 
schriftelijk. gednikt, audio-visueel, objecten en overige. Archiefbronnen zijn als specifieke categr-'~ 
afzonderlijk onderscheiden. Per bron zullen specifieke ordenings- en keuzeproblemen worden aa~ 
geven. 

A. Mondelinge bronnen 

De mondelinge bron kan uitsluitend via interviews worden opgetekend (schriftelijke bron) of op beeld
of geluidband worden vastgelegd (audio-visuele bron). 

Bij schriftelijke vastlegging zal een zekere subjectiviteit door de interviewer onvermijdelijk zijn. Het 
interview wordt niet door de geïnterviewde zelf opgetekend, maar door een andere persoon, de inter
viewer. Om deze reden wordt de schriftelijke vastlegging niet onder schriftelijke bronnen gerangschikt. 
maar in een afzonderlijke categorie ondergebracht. Voor de ordening moet een keuze worden gemaakt 
tussen centrale opberging van alle interviews in het persoonlijk archief van de interviewer of opberging 
van (een afschrift van) het interview in het persoonlijk archief van de geïnterviewde. De keuze is 
afhankelijk van de omvang van het aantal interviews (denk ook aan groei van dit bestand!) en het 
hebben van persoonlijke archieven van de geïnterviewden. Voordeel van opname op beeld- of geluid
band is, dat de geïnterviewde ook met de emotionele kant van het interview , in de vorm van intonatie 
van de stem, manier van vertellen. gedragingen e.d., wordt vastgelegd. De banden worden opgeborgen 
bij de audio-visuele bronnen, een goede nummering met omschrijving van de opnames is noodzakelijk. 

Heeft men beide soorten vastleggingen, dan zal onder het kopje 'Interviews' binnen het persoonlijk 
archief van de interviewer een overzichtslijst met verwijzingen naar de audio-visuele bronnen moeten 
worden opgenomen. • 

B. Schriftelijke bronnen 

Onder schriftelijke bronnen vallen zowel stukken in handschrift als in machineschrift. Vanwege de al 
snel zeer grote omvang van dit onderdeel is verdere onderverdeling noodzakelijk. Veelal ziet ~ 
hierbij de tweedeling privé - openbaar, of persoonlijk - zakelijk. maar deze blijken niet sluiten~ 
hanteren en problemen op te leveren. De enige goed hanteerbare tweedeling is: 

persoonlijk leven - openbaar leven. 
a. brief wisseling: 

m.b.t. het persoonlijk leven: met familie. vrienden en bekenden, accent ligt op het dagelijks leven, op 
het amicale e.d .. genealogische correspondentie kan men als een verbijzondering van deze categorie 
opvatten; 
m.b.t. het openbaar leven: correspondentie uit hoofde van beroep. ambt of functie. 

b. manuscripten: 
hebben altijd betrekking op het persoonlijk leven, want zij bevatten altijd de neerslag van het eigen 
denken en handelen. Voorbeelden: egodocumenten (dagboeken. memoriehoeken). concepten voor 
lezingen en publikaties (boeken. artikelen). genealogische produkten (stambomen. kwartierstaten e.d" 
zie ook onder archiefbronnen). 

c. overige stukken: 
m.b.t. het persoonlijk leven: stukken welke betrekking hebben op een formele relatie tussen twee of 
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meer PERSONEN, bijv. huwelijkse voorwaarden, voogdij; 
m.b.t. het openbare leven: stukken welke betrekking hebben op een formele relatie tussen een 
PERSOON en een organisatie (overheid, bedrijf of instelling), bijv. brieven inzake aanstelling, functie, 
promotie, ontslag en salaris of pensioen, opleiding, huur, pacht enz. 

C. Gedrukte bronnen 

Gedrukte bronnen zijn te onderscheiden in: boeken, periodieken. familiedrukwerk en overig drukwerk. 
De informatie, die uit de gedrukte bronnen wordt gehaald t.b.v. het genealogisch onderzoek. bijv. in de 
vorm van afschriften, fotokopieën e.d., vormen geen archiefstukken, maar een verzameling. Aangezien 
drukwerk is bedoeld voor algemene verspreiding, hoort een dergelijke verzameling niet thuis in een 
persoonlijk archief. Opname in een familiearchief is echter verantwoord als het drukwerk documentaire 
waarde heeft voor de familiegeschiedenis. Er zijn twee uitzonderingen: persoonsdocumenten en fämilie
drukwerk. 

Onder PERSOONSDOCUMENTEN verstaan wij: 
- op naam gestelde, 
- voorbedrukte bescheiden, 

eerstrekt van overheidswege of een andere organisatie. 
~elke bij uitgifte worden voorzien van verdere kenmerken, zoals bijv. pasfoto, stempel, zegel, nummer 

e.d. 
Voorbeelden: paspoort, rijbewijs. militair zakboekje. trouwboekje, diploma's, certificaten, oorkonden; 
distributiekaarten, officiele uittreksels van de burgelijke stand en het bevolkingsregister. etc. 
Wat hier niet toe behoort: stukken die een RELATIE regelen tussen een persoon enerzijds en de 
overheid of een organisatie anderzijds. zoals bijv. de correspondentie en beschikkingen tussen een 
student en het Ministerie van Onderwijs. 
Persoonsdocumenten zijn archiefbescheiden en horen dus in het persoonlijk archief. 

Onder FAMILIEDRUKWERK verstaan wij: 
- geboorte-, trouw- en overlijdenskaarten of -advertenties. - bidprentjes. 
- jubileumdrukwerk voor huwelijk of dienstverband, 
- drukwerk voor familiereünies e.d. 
Hoewel dergelijk dnikwerk strikt genomen niet thuishoort in het persoonlijk archief. is het overwegend 
zo sterk persoonsgebonden, dat men er de voorkeur aan geeft om het wel in het persoonlijk archief op 
te bergen. Maar let op! Als men van de meeste personen alleen maar familiedrukwerk heeft en verder 
geen vulling voor een persoonlijk archief, dan doet men er beter aan het familiedrukwerk als een 
verzameling te behandelen en gescheiden per soort alfabetisch-lexicografisch te ordenen. 

D. Audio-visuele bronnen 

De audio-visuele bronnen omvatten de fotografische plaat met de voorlopers daarvan (daguerrotypen 
en glasplaat), film, video. geluidsbanden, microfiches. diskettes en magneetbanden. Deze hulpmiddelen 
ké!_n men tevens gebruiken om radio- en televisieprogramma's te maken of op te nemen. die passen 

!Oen het doel van het familiearchief. 
n verband met de opberging is het zinvol de genoemde bronnen per soort bij elkaar te ordenen. Alle 

'stukken' dienen een codering te krijgen. De codering wordt in een overzichtslijst ondergebracht. Deze 
lijst kan worden uitgebreid met gegevens over de bron, de inhoud van de bron en de personen welke er 
i-n of er op voorkomen. Tevens kan hierbij een overzichtslijst worden gevoegd van radio- en televisie
programma's (datum. zender titel e.d.). die informatie bevatten van of over personen, opgenomen in het 
familiearchief. 

Afgezien van foto's zal men in het algemeen de audio-visuele bronnen wveel mogelijk bij elkaar 
willen opbergen, vooraf gaand aan de serie persoonlijke archieven. In dat geval zal men in de persoon
lijke archieven volstaan met verwijzingen naar de audio-visuele bronnen. waarin de betrokkene voor
komt. Voor beide situaties is een oplossing aangegeven. 

E. Ob jee ten en overige bronnen 

Bij deze categorie kan men denken aan teksten/afbeeldingen op bijv. grafätenen, gevelstenen m.t>.t. 
personen. opgenomen in het familiearchief, dan wel produkten van enig materiaal (hout. metaal. leder. 
textiel enz.). welke door hen zijn vervaardigd. In de archiefwereld wordt deze rate~nrie hnitrn he-
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schouwing gelaten of. indien zij in een familiearchief voorkomen. bij voorkeur overgedragen aan een 
museum. Denk bijv. aan schilderijen en portretten. Het is van belang de objecten te fotograferen en te 
ontsluiten zoals hierboven is genoemd. De bcsèhrijving zal uitgebreider zijn omdat ook alle kenmerken 
van het object beschreven moeten worden, zoals bijv. materiaal, af meting, techniek, de vervaardiger. jaar 
e.d. 

F. Over archief bronnen en genealogische produkten 

De archiefbronnen zijn zelf geen bronnen in de eigenlijke zin van het woord voor het familiearchief. 
Alles wat een genealoog uit een archicfbron afschrijft, kopieert of op microfilm laat vastleggen is geen 
archief stuk, want het is niet bedoeld om onder hem te berusten! Deze afschriften vallen onder het 
begrip (genealogische) verzameling. Opname in het familiearchief of in het persoonlijke archief van de 
genealoog is echter verantwoord, omdat hij of zij het materiaal in hoedanigheid van genealoog heeft 
verzameld en als grondslag en 'bewijs' materiaal gebruikt voor zijn genealogische produkten. 

Hierbij komen we bij een teer punt in de genealogiebcocf ening. Hoc vaak zien we in de archieven, 
dat mensen de gegevens rechtstreeks uit de archiefbron in een stamboom of kwartierstaat overnemen. 
Hoewel begrijpelijk, zeker als het om schijnbaar evidente gegevens gaat, maar toch een verwerpelijke 
methode. Afschriften van bronnen dienen strikt gescheiden te worden gehouden van de eigen int, • 
prctatie, omdat men foutieve conclusies kan trekken en omdat de resultaten van het onderzoek v ~ 
anderen controleerbaar moeten zijn. 

De verzameling afschriften uit archiefbronnen kan binnen een familiearchief het beste worden onder
gebracht voorafgaand aan de serie persoonlijke archieven. Dit is tevens een voordeel als het onderzoek 
door meerdere personen gezamenlijk wordt verricht. De genealogische produktcn behoren in het per
soonlijke archief van de genealoog te worden ondergebracht onder 'manuscripten'. 

INDELING PERSOONLUK ARCHIEF EN FAMILIEARCHIEF 

De indeling geschiedt volgens de decimale code om reden van maximale flexibiliteit en aansluiting bij 
internationaal gebruik in archieven. bibliotheken en musea. De decimale code bestaat uit een punt, 
waarachter de cijfers O t/m 9 kunnen komen. Elk cijfer kan opnieuw worden onderverdeeld van O t/m 
9. De 0 wordt gebruikt voor algemeen, de 9 voor zaken die nergens anders zijn onder te brengen. 
Gebruik O en 9 zo weinig mogelijk!! Bij het onderverdelen van 1 t/m 8 werken wc van algemeen naar 
specifiek, zie onderstaand model: 

-.0 Algemeen (bijv. de inventaris op het familiearchief). 

-.1 Persoonsdocumenten (eventueel ook familiedrukwerk). 

-.2 Briefwisseling, 
-.20 algemeen (bijv. overzichtslijst correspondentie), 
-.21 correspondentie uit hoofde van beroep. ambt of functie, 
-.22 genealogische correspondentie. 

-.3 Interviews. 

-.4 Manuscripten, 
-.40 algemeen (bijv. bibliografie), 
-.41 boeken, 
-.42 artikelen. 
-.43 lezingen. 
-.44 familietijdschriften. 
-.45 gcnealogia, 
-.46 heraldica. 

-.5 Overige stukken m.b.t. het persoonlijke leven, 
-.50 algemeen. 
-.51 testamenten, huwelijkse voorwaarden. 
-.52 Voogdij, curatele e.d. 

-.6 Overige stukken m.b.t. het openbare leven 
-.60 algemeen. 
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-.61 opleiding, vorming en training, 
-.62 ambt, beroep, 
-.63 maatschappelijke functies, 
-.64 huisvesting. onroerende zaken, 
-.65 financien. 

-.7 Stukken van bedrijfsmatige aard (bijv. van een eenmansbedrijf, zelfstandige beroepsuitoefening of 
free-lance werkzaamheden). 

-.8 Audio-visuele stukken, 
-.80 algemeen (bijv. overzichtslijst en omschrijvingen), 
-.81 fotografische plaat, 
-.82 geluidsband, 
-.83 film, video. 
-.84 microfilms en -fiches. 

-.9 Objecten en overige stukken, 
:--~O algemeen (bijv. overzichtslijst en omschrijvingen). 

~ opbouw van het familiearchief geschiedt nu als volgt: eerst de categorie 0, dan de verzameling 
persoonlijke archieven. dan (indien aanwezig) gedeponeerde archieven en tenslotte categorie 9. Bij de 
verzameling persoonlijke archieven wordt het hierboven aangegeven streepje vervangen door een code 
of volgnummer voor het persoonlijke archief. Men kan hiervoor een letter-, een letter/cijfer- of 
cijfercombinatie kiezen. De volgorde kan alfabetisch-lexicografisch op voornaam van de personen zijn, 
of generatiegewijs of staaksgewijs. De keuze zal afhangen van omvang, karakter en te verwachten groei 
van het familiearchief. De categorie O wordt als volgt ingedeeld: 

0.1 Inventarissen. 

0:4 Gedrukte bronnen. 
0.40 algemeen (bijv. bibliografie), 
0.41 (gegevensverzameling uit) boeken. 
0.42 (gegevensverzameling uit) periodieken, 
0.43 verzameling familiedrukwerk. 
0.44 familietijdschrift. 
0.45 (gegevensverzameling uit) archiefbronnen. 
0.46 (gegevensverzameling uit) heraldische bronnen. 

0.8 Audio-visuele stukken. 
0.80 algemeen (bijv. overzichtslijst en omschrijvingen). 
0.81 collectie fotografie en dia·s, 
0.82 collectie geluidsbanden. 
0.83 collectie films. videofilms. 

4 collectie microfilms en -fiches. 

HET CENTRAAL REGISTER VAN PARTICUI.IERE ARCHIEVEN 

A. De betekenis mn particuliere archi<?ven 

Particul~re archieven zijn niet alleen van belang voor de eigenaren zelf, ook voor de familie, de 
vereniging of instelling, het kerkgenootschap of het bedrijf. Deze archieven bevatten dikwijls stukken, die 
voor de cultu-rele, sociaal-economische en politieke geschiedenis waardevol zijn. Zo geven series 
dagboeken en brieven in familiearchieven een beeld van het dagelijks leven in een bepaalde ~riode en 
van de relatie tussen mensen onderling. Archieven van instellingen en bedrijven. in het bijzonder de 
bestuurs- en directie-stukken. zijn belangrijke bronnen voor hel onderzoek naar de sociale en 
economische verhoudingen in de samenleving. 

:\iet zelden corrigeren dergelijke particuliere ar<'hieven hel beeld dat uit bestudering van overheids
archieven naar voren komt: soms kunnen alleen particuliere archieven nog een antwoord geven op 
vragen. die een onderzoeker stelt. Zo komt het wel voor. dat voor restauratie van huizen en kerk
gebouwen onmisbare archivalia als t>ouwtekeningen en bestekken alleen nug in familie- of kerkarchieven 
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: . te vinden zijn. 

B. De registratie van particuliere archieven 

Overheidsorganen zijn krachtens de Archiefwet 1962 verplicht hun archieven in goede en geordende 
staat te bewaren. Na verloop van tijd worden deze overgedragen aan een openbare archiefbewaarplaats 
(rijks-. gemeente- of streekarchief). Particuliere archieven vallen als particulier eigendom niet onder de 
werking van deze wet. Gezien hun betekenis als bron voor het historisch onderzoek is van over
heidswege registratie (uiteraard op basis van vrijwilligheid) als instrument gezien. om bij te dragen aan 
behoud en toegankelijkheid van deze archieven. 

Daartoe is ruim twintig jaar geleden het Centraal Register van Particuliere Archieven (CRPA) 
ingesteld. Dit bureau heeft tot taak particuliere archiefeigenaren te adviseren over het beheer van hun 
archieven, en gegevens over deze archieven in kaart te brengen ten behoeve van onderzÖekers. Hierbij 
wordt nauw samengewerkt met archiefcommissies, waarin archief eigenaren zijn vertegenwoordigd. en 
met universitaire werkgroepen, die onderzoek doen naar archiefbronnen op hun vakgebied. 

C. Adviezen aan particuliere archiefeigenaren 

Registratie alleen, d.w.z. het louter vastleggen van gegevens over de verblijfplaats, inhoud en mate van 
openbaarheid van particuliere archieven biedt onvoldoende waarborg voor het behoud van d • • 
archieven. Aan eigenaren, die hun archief bij het CRPA laten registreren. worden daarom advie~ 
verstrekt over de orde_ning en bewaring van hun archief. Registratie betekent in het geheel niet een 
beperking van de rechten van de archiefeigenaar; deze is vrij in de mate. waarin hij zijn geregistreerde 
archief aan derden ter inz.age wil geven. 

Het CRPA verstrekt niet alleen beheersadviezen, maar bemiddelt desgewenst ook bij de overdracht 
van een particulier archief in de vorm van schenking of bewaring aan een archiefbeherende instelling. 
Bij de overdracht kan de eigenaar beperkende bepalingen stellen ten aanzien van de openbaarheid van 
recente of vertrouwelijke stukken. 

D. Het CRPA als wegwijzer voor onderzoekers 

Het CRPA heeft de gegevens over de inhoud van particuliere archieven verwerkt in een databank. 
Hierin worden niet alleen gegevens over archieven in particulier bezit opgenomen; men vindt hierin ook 
informatie over particuliere archieven, die berusten bij overheidsarchiefdiensten, wetenschappelijke 
bibliotheken. documentatiecentra en musea. De gegevens zijn gerangschikt op naam van het betrokken 
archief en op onderwerp. Geïnteresseerden in bijv. de geschiedenis van de papierindustrie, de park
aanleg of het partijwezen -om maar een greep te doen-, vinden via de trefwoordenindex direct de voor 
hun onderzoek belangrijke gegevens. 

Onderzoekers kunnen zich voor informatie telefonisch, maar bij voorkeur schriftelijk tot het CRPA 
wenden. Men kan ook zelf het gegevensbestand van het CPRA komen raadplegen. De studieruimte van 
het CRPA is voor het publiek geopend van dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Het 
verdient aanbeveling van te voren telefonisch een bezoekafspraak te maken. Het volledige adres luidt: 
Centraal Register van Particuliere Archieven, Pr. Willem-Alexanderhof 30, 2595 BE 's-Gravenhage. tel. 
070 - 381 4381 (fax 070-3473231). 

':?;}\\/:::;:;;/\t}/:{:_}::::}t\\i\\\/&1\ilï"-ijtijî.t.s.:.~t~iJî&:t~rÎ{#.Mf.:'::\:')_\': 
(door J.H. Deenenkamp) 

Hieronder volgt een stamrecks van een eenvoudige. vnl. Rooms-Katholieke, familie Deenenkamp. 
Mensen ·van naam· komen er niet in voor. maar toch kon ik de familie tot een kleine drie eeuwen 
geleden terug vinden. Vrijwel tot de dag van vandaag komen diverse spellingvarianten van de familie
naam voor. Dat er ook verwarring over een voornaam kan bestaan hlijkt uit een a~tc van bekendheid in 
een huwelijksbijlage, die als appendix achter de stamrceks is opgenomen. Adres van de samensteller is: 
H.J. Deenenkamp. Justus van Effonlaan 30. 2741 XP Waddinxveen. 

1. Reijnier 1/cndriks:. Denecamp. tr. \fontfoort (gerecht) l0-7-1707 Jannetje Cornclis.'ie (d<') Vogd. 
Uit dit huwelijk (allen gedoopt te ~lontfoort. R.K.): 

1. Hendrik Deneca,mp, geb. ca. 1708. overl. ~lontfoort 18-2-1788: tr. \tontfoort 13-2-1729 .\-1artijntie 
van Alphen (uit dit huw. 4 kinderen). 
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2. Cornelis Denecamp, ged. 6-12-1713. over!. tussen 1739 en 1749, tr. Montfoort 31-10-1734 Geertrui 
van Doorn (uit dit huw. 1 kind). 

3. Ariaentje, ged. 5-5-1716. 
4. Joannes, volgt Il. 
5. Antoni, ged. 24-12-1722. 
6. Hanna Denecamp, geb. ca. 1724. tr. Montfoort 6-1-1743 Jacob van Sas. 
7. Antoni Denecamp, ged. 13-11-1728, over!. Montfoort ~6-7-1779, tr. Montfoort 21-4-1758 !vfaria van 

Breukelen. geb. en bij huw. won. te Jutphaas (uit dit huw. 3 kinderen). 
8. Alida Denecamp, ged. 13-12-1731 (kreeg een onwettige dochter). 

ll. Joannes (Jan) Denekamp, ged. Montfoort 20-10-1719, overl. ald. 21-11-1770, tr. Montfoort (R.K.) 
21-11-1740, Elsie Peterse Snelderweerd, ged. Montfoort 2-1-1719. dr. van Peter Snelderweerd en 
Margrietje Jans. 

Uit dit huwelijk (allen gedoopt .Montfoort, R.K.): 

1. Adrianus, volgt 111. 
~- Hanna, ged. 16-2-1744. 

Margriet Denekamp. ged. 3-3-1746, over!. Montfoort 23-12-1779. tr. \fontfoort 30-7-1769 Luyt 
Erkemey (uit dit huw. 4 kinderen). 

4. Jannegie, ged. 17-5-1749. 
5. Jannegie Denekamp, ged. 29-7-1750, over!. i\fontfoort 9-5-1789. tr. \fontfoort 2-5-1780 Hendrik 

Poot, geb. Oosthoek onder De Bilt (uit dit huw. een aantal kinderen. waarvan er vijf jong over
lijden). 

6. Peter. ged. 9-11-1751. 
7. Peter Denekamp, ged. 9-6-1753. knopendraaier. over\. \.lontfoort 25-8-1818. 
8. Dirk Denekamp. ged. 18-5-1755, over!. Montfoort 14-2-1816. tr. (1) \lontfoort 15-5-1774 Martina 

van Angeren; tr. (2) l\lontfoort 20-11-1796 Cornelia l.lsendoorn. geb. Houten. wed. van Adriaan 
Agtensloot. 

9. Christina. ged. 18-4-1760. 

111. Adrianus Denekamp, ged. \1ontfoort 8-3-1741. mr. knopenmaker. over\. \lontfoort 12-1-1818. tr. 
Montfoort (R.K.) 4-3-1764 Gerritje ,·an der Lee. ged. I.Jssclstcin 12-11-1738. over!. Montfoorl 
19-6-1811. dr. van Herman van der Lee en Margareta van der Sluis. 

Uit dit huwelijk (allen gedoopt Montfoort. R.K.): 

l. Margrietie Denekamp, ged. 31-5-1764. over!. \lontfoort 8-3-1837. tr. \lontfoort 20-11-1785 Gerar
dus Denekamp, ged. Montfoort 4-10-1765. over!. aki. 7-6-1804. 1n. van Willem Denekamp en Agatha 
van Aocouw (uit dit huw. 7 kinderen). 

2. Hermijntie Denekamp, ged. 9-11-1766. overl. \lontfoort 16-4-1809. tr. (onder de naam Willemina 
Denekamp) Montfoort 28-12-1806 Hendrik mn ·1 1/nogland. 
JJermanus. volgt IV. 

~V. Hermanus Denekamp. ged. \lontfoort 22-3-1768. tuindersknecht. over!. Rotterdam 9-6-1835. tr. 
Rotterdam 28-9-1799 Neeltje Vijgenboom. ged. Rotterdam (Geref.) 13-7-1773. over!. ald. 17-3-1855. dr. 
van Willem Vijgenboom en Adriana Kamsteeg. 

Uit dit huwelijk (allen gedoopt te Rotterdam. R.K. statie ·1 Steiger): 

1. Adriaan Deenekamp. ged. 17-12-1799. tuindersknecht. ovcrl. Rotterdam 30-5-1849. tr. Rotterdam 
29-12-1819 Johanna van den lloorick. ged. Rotterdam 12-2-1794. overl. ald. 14-3-1866. wed. van Jan 
Hcrmanus Eijlcrs. dr. van Gerardus van den Hoorick en \largaretha \laassen (uit dit huw. 11 
kinderen). 

2. Adriana (Jaentje). gcd. 6-5-1801. over!. Rotterdam 2-8-1804. 
3. Gerarda Apolonia Denekamp. ged. 2.5-6-1806. over!. Rotterdam 6-10-1874 (ongehuwd). 
4. Willem Hendrik Deenenkamp. volgt V. 

V. Willem Hendrik Orcncnkamp. geh. Rotterdam 19-I0-1812. 1cilmakcr. ovcrl. Rotterdam 16-I0-188S. 
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tr. Rotterdam 8-8-1838 Adriënne van den Oudenhoven. geb. Oudenbosch 14-2-1811, over!. Rotterdam 
17-6-1893, dr. van Adrianus van den Oudenhoven. schipper, en Cornelia Schonk. 

Uit dit huwelijk (allen geboren te Rotterdam): 

1. Neeltje, geb. 6-11-1838. 
2. Cornelia Paulina, geb. 28-3-1840. 
3. Hermanus Petrus Gardinus Deenenkamp. geh. 19-8-1842 .. zeilmaker, tr. Rotterdam 4-8-1869 Maria 

Antonella de Groot, geb. Rosmalen 3-3-1843. dr. van Johannes Franciscus de Groot, tuinier, en Fran
cisca Mollman (uit dit huw. tenminste 5 kinderen). 

4. Anna Catharina. geb. 28-5-1845. 
5. Gerritje Adriana. geb. 1-9-1848, over!. Rotterdam 1-11-1849. 
6. Adrianus Antonie, volgt V 1. 

V 1. Adrianus Antonie Deenenkamp, geb. Rotterdam 5-7-1851, koffiebrander, overl. 's-Gravenhage 
11-6-1920. tr. Rotterdam 29-9-1875 Cecilia Johanna Pennings. geb. Rotterdam 18-8-1851. over!. ald. 
16-2-1910, dr. van Ferdinand Pennings. wijnkopersknecht, en Adriana Maas. 

Uit dit huwelijk (allen geboren te Rotterdam): 

1. Willem Hendrik Deenekamp. geb. 2-2-1877. o.a. koffiebrander. over!. Rotterdam 11-2-1963, t . 
Rotterdam 13-9-1922 Alida Adriana Sauer, geb. Rotterdam 2-7-1888, over!. ald. 23-5-1973. dr. van 
Johannes Sauer. timmerman. en Christina van der Blink (uit dit huw. 3 kinderen). 

2. Cecilia Adriana Deenenkamp. geb. 2-2-1878, over!. Dordrecht 4-10-1955. tr. Rotterdam 29-9-1904 
Cornelis Johannes Tool. handelsreiziger. geb. Purmerend 3-10-1875. over!. Dordrecht 23-4-1945. zn. 
van Theodorus Johannes Tool en Maartje Knein (uit dit huw. 1 kind). 

3. Adriaan Antonie. geb. 2-2-1879. overl. Rotterdam 31-7-1879. 
4. Ferdinand Marcus Deenenkamp. geb. 27-1-1880, handelsreiziger, over!. Rotterdam L-4-1949. tr. 

Rotterdam Maria Henderson. geb. Rotterdam 17-3-1876. over!. ald. 3-1-1935. dr. van Franciscus 
Henderson. koffiehuishouder. en Elizabeth van der Schedel (uit dit huw. 2 kinderen). 

5. Hermanus Petrus Gardinus Deenenkamp. geb. 15-6-1881. handelaar in koffie en thee. over!. Rot
terdam 23-1-1964. tr. Rotterdam 1-2-1911 Catharina Wilhelmina Laamers. geh. Oss 25-8-1884. overl. 
Rotterdam 25-6-1981. dr. van Wilhelmus Laamers en Ida Wilhelmina Theresia van Oppen (uit dit 
huw. 4 kinderen). 

6. Marcus Ferdinand, geb. 10-12-1883, overl. Rotterdam 26-8-1887. 
7. Martinus Adriaan Dcenenkamp. geh. 4-11-1884. over!. Banana (Belgisch Congo) 3-2-1910. 
8. Adrianus Amonie. volgt V ll. 
9. Maria Adriana Deenenkamp. geb. 18-8-1887. over!. Poortugaal 5-4-1968, tr. Rotterdam 25-11-1909 

Matthijs Stil/ebroer. kantoorbediende. geb. Rotterdam 8-3-1877. overl. ald. 6-12-1954. zn. van Pieter 
Stillehroer. graanwerker. en Aagje Wilschut. 

VII. Adrianus Antonic Deencnkamp. geb. Rotterdam 1-5-1886. hankt>cdiencie. overl. Rotterdam 
21-6-1969. tr. (1) Rotterdam 19-9-1917 Cornelia J1eutgcert. geb. Rotterdam 26-10-1889. over!. a~ 
11-8-1940. dr. van Hendrik Jan Meutgecrt. stoker/machinist. en Johanna Cornelia Slierendrecht. tr. (2) 
Rotterdam 18-12-1940 l'ieternclla \'On Oorp. geh. Rotterdam 20-2-1888. over!. ald. 5-8-1977. dr. van 
Abraham van Dorp. kantoorbediende. en Johanna I lartman. 

l'it het eerste huwelijk (allen geh. te Rotterdam): 

1. Hendrik Jan. volgt VII. 
2. Cecilia Johanna Deenenkamp. geh. 29-6-1929. ondcrwij7cres. tr. Rotterdam 5-7-1951 ,\1artin Corne-

lius ,·an Berkel. geh. Rotterdam 2'1-4-1926. hoekhoudcr (uit dit huw . .1 kinderen). 

VIII. Hendrik Jan Deem·nkamp. geh. Rotterdam 4-6-1')20. weg- en watert>ouwkundige. tr. Rotterdam 
10-5-1950 Johanna Kuiper. geb. Scheveningen (gcm. ·s-(iravenhagc) 17-9-1922. dr. van Hendrik 
Cornelis Kuiper. kapitein kleine handelsvaart. en \!aria Blok. 

l'it dit huwelijk (allen geboren te Boskoop): 

1. .\tfaria Deenenkamp. geh. 3-12-1952. verpleegkundige. tr. Vlaardingen 20-6-1984 Sije Klaas de (;raaf. 
geb. Franeker 27-1-1954. verpleegkundige. zn. van Jelle de (iraaf. leraar. en Saakjc Brouwer. 
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2. Cornelia Deenenlcamp, geb. 22-2-1957, groepsleidster gezinsvervangend tehuis, tr. Gouda 3-4-1985 
Jan Cornelis Posdijk, geb. Mijdrecht 2-2-1955, boekhouder, zn. van Jan Hendrik Posdij en Jannetje 
Bras. 

3. Johanna, geb. 30-9-1960, overl. Gouda 2-10-1960. 

Appendix 
Akte van bekendheid behorende bij de huwelijksakte van Adrianus Deenelcamp en Johanna van den 
Hoorick (IV.J). 

In den Jaarc Achtien honderd negentien, den veertiende December zijn voor ons Richard Brem, Vrede
rechter van het Canton Rotterdam( ... ) Provincie Zuid-Holland gecompareerd 
Matthijs van Wezel, schoenmaker wonende Boogaardlaan. 
Leendert Weintje, verwer wonende Binnenweg. 
Willem van Welzen, sjouwer wonende Binnenweg. 
Dirk Onderwater, sjouwer wonende Binnenweg. 
Jan de Vries, schoenmaker wonende Binnenweg. 
')aniël de Jong, i.akkendragcr wonende Binnenweg. 

~ter Vreesniet, baggerman wonende Binnenweg. 
allen wonende te Rotterdam. 
Dewelken verklaarden ten behoeve van Adrianus Dcenekamp wonende te Rotterdam in de Crispijnlaan 
of Broederlaan en zulks om te dienen speciaal om deszelfs Huwelijk, 
Dat de Requirant is een wettige zoon van Hermanus Denekamp en Cornelia Vijgenboom, beide 
wonende te Rotterdam, 
Dat de Requirant zich altijd heeft genoemd, doen noemen en Getekend Adrianus Denekamp, en 
Johannes wals denzelven is voorkomend in het extract uit het doopregister van R.C. gemeente van den 
Steiger binnen deze stad zijnde dit abusievelijk gesteld door den Priester die den zelve op de zeven
tiende December zeventien honderd negen en negentig heeft gedoopt. 
Teneinde de Comparant voor redenen van wetenschap dat zij de requirant benevens zijne Ouders en 
Familie hebben gekend en dezelve nimmer anders hebben horen noemen als Adrianus dat zij ten volle 
zijn overtuigd dat dit dezelfde Persoon is wiens doopnaam in het gemelde Extract als Johannes opge
geven. 
't Welk de Comparanten hebben verklaard de opregte waarheid te zijn. 
Zijnde zij bereid deze hunne verklaring als geregistreerd wordende met Solemnische Eeden te bcrech
tigen. 
En al hetwelk wij hebben opgemaakt dit procesverbaal welke aan de Comparanten is voorgelezen die 
dezelve met ons Vrederechter voornoemd en onze Griffier hebben ondertekend. 

Gratis geregistreerd te Rotterdam de 13e December 1819 deel 23 fot 20 3e afd. 
Om te dienen bij het aangaan van deszelfs huwelijk. 

(door J.M. Nauman) 

Adres van de inzender: Philips de Goedestraat 42, 3132 XR Vlaardingen. Met veel dank aan de Genea
logie Vereniging 'Mosaik' te Kleve, die mij hebben gewezen waar ik zoeken moest, om mijn voorvader 
uit Duitsland te kunnen vinden. 

I. Johann Henrich Nauman, tr. Anna Margarethe Zebelman. 

11. Johann Friderich Nauman, geb. (Vilsen ??) 30-7-1774 (Ev.Luthers), 27-8-1794 wordt attestatie afge
geven te Vilsen en 21-9-1794 is hij ingeschreven als lidmaat van de lutherse kerk te Rotterdam, poorter 
ald. 16-4-1795 (recht f 12,- ), overl. Schiedam 18-7-1833, tr. Rotterdam 7-5-1797 Jannigje Goede/, geb. 
Gorinchem 30-11-tn3 (Geref.). overl. Oud- en Nieuw-Mathen~ 14-12-1859, dr. van Jan Goedel en 
Maria Elizabeth Winning. 
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Uit dit huwelijk: 
1. Jóhann Hendrik Nauman, ged. Schiedam (Ev.Luthers) 31-12-1797, tr. Schiedam 8-5-1819 Sara van 

der H~n. geb. Schiedam 4-8-1797 (Geref.), overl. Schiedam 27-5-1874. 
2. Jan Nauman, geb. Schiedam 3-4-1800 (Ev.Luthers), tr.(1) Schiedam 17-2-1822 Elisabeth Kluijtman, 

ged. Schiedam (Geref.) 5-9-1802. overl. Schiedam 15-11-1829, tr.(2) Schiedam 30-9-1830 Neeltje van 
L«uwen, geb. Bodegraven ca. 1794, over!. Schiedam 31-1-1835. 

3. /Jda, geb. Schiedam 13-7-1802 (Ev.Luthers). 
4. Jan Fredrik Nauman, geb. Schiedam 3-1-1805 (Ev.Luthers), tr. Schiedam 13-8-1829 Petronella Bos, 

geb. ca. 1808, over). Schiedam 13-12-1875. 
5. Adrianus Nauman, geb. Schiedam 25-5-1807 (Ev.Luthers), tr. Rotterdam 7-12-1831 Lambertha 

Groen, ged. 16-11-1810, overl. na 1833. 
6. Margaretha Nauman, geb. Schiedam 13-9-1810 (Ev.Luthers), tr.(1) Schiedam 9-2-1836 Theodorus 

Vol, geb. Schiedam ca. 1807 (R.K.), overl. Schiedam 19-7-1848, tr.(2) Schiedam 5-11-1856 Thomas 
Groenendoal, geb. Schiedam 5-1-1812 (Geref.). overl. Schiedam 30-12-1861. 

7. Jan Dirlc Nauman, geb. Schiedam 18-1-1816. tr. Banka (Ned. Indië) en ·s-Gravenhage 21-7-1858 
Maria van Leeuwen. geb. 's-Gravenhage 8-8-1823, overl. na 1858. 

8. Johannes. volgt 111. 

111. Johannes Nauman, geb. Schiedam 5-6-1818. over!. ald. 5-2-1896, tr.(1) Schiedam 24-7-1845 Dirkje 
Nels, geb. Schiedam 16-5-1818. over]. ald. 5-3-1867, dr. van Dirk Nets en Neeltje Amoureus, tr.(2) 
Schiedam 3-10-1867 Jannetje Tak, geb. Schiedam 10-3-1836, over!. ald. 29-7-1912, dr. van Willem 
Fredrik Tak en Hendrina van der Spek. 

Uit het tweede huwelijk: 
l. Johanna Hendrina Nauman, geb. Schiedam 25-10-1868. overl. Heemstede 29-5-1945, tr. Schiedam 

10-7-1919 Hendrik Wil(em Oostwal. 
2. Willem Fredrik, geb. Schiedam 7-8-1869, over!. ald. 24-8-1869. 
3. Johannes, geb. Schiedam 6-12-1872, overl. ald. 19-6-1873. 
4. Johannes, volgt IV. 

IV. Johannes Nauman, geb. Schiedam 13-9-1877, overl. ald. 25-7-1957, tr. Schiedam 19-12-1912 
Cornelia Willemina Stephina Geertruij Montfoort, geb. Schiedam 25-12-1879, overl. ald. 18-8-1962, dr. 
van Gerardus Montfoort en Wouterlina van Ussel. 

V. Johannes Gerardus Nauman, geb. Schiedam 18-4-1914, tr.(1) Rotterdam 1-11-1939 (echtsch. 1940) 
Eliz.abeth Cornelia den Rooijen, geb. Rotterdam. tr.(2) Rotterdam 28-5-1942 Maria Johanna Tijsje van 
der Wulp. geb. Rotterdam 16-6-1920, overl. ald. 5-2-1987, dr. van Pieter van der Wulp en Tijsje van der 
Werf. 

Uit het tweede huwelijk: 
1. Stephina Tijsje Nauman, geb. Schie<lum 21-5-1943. overl. Rijswijk 3-8-1983. tr. Vlaarding~ 

22-12-1967 Peter Martinus Teunis Canols y Trocha, geb. Rotterdam 15-12-1930. 
2. Pieler Johannes Naurnan, geb. Schiedam 14-7-1946,. tr. Vlaardingen 12-8-1976 Teuna A. Rijke. geb. 

Vlaardingen 15-10-1953, dr. van Johannes M. Rijke en Cornelia van Vliet. 
3. Johannes Mark Nmmran, geb. Schiedam 22-12-1958. 

!il!!i!i!!~ii~i!i/i!:~i!i!i!~i! iii!i!ii1ii!i!iii!~i!iI!i1!i1ii!ii!!l!i!i~1i!i~l;i/i~ili/!I1!/i!:]i!iI!i!~/ilfflll.llllûiil■il:!1Il:ltl!~!l!!l~lIEi!i!i!!/1!i!:ii!ilt!1!1!1~1!f !1!li:!i~!/:iiltli::/ 
De ledenadministratie van d.: NGV meldde ons, dat het totaal aantal leden van de vereniging per l 
november 1993 het recordae.ntal van 9715 bedroeg. Dil betekent, dat de NGV sinds onze laatste melding 
van 1 januari 1992 met 843 leden gegroeid is. 
De Afdeling Rotterdam e.o. telde op 1 november j.1. 568 (was 491) leden. Onze afdeling is daarmee bijna 
de grootste van het land, na de Afd. Amstet:dam e.o. met 576 (was 558) leden en voor de Afd. 
Gelderland met 513 (was 482) leden. De kleinste NGV-afdeling blijft het Ovcrlcwartier van Gelre met 
109 (was 103) leden. 

het ~stuur 
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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 4 en 5. Aanvang 20.00 uur en, zoals gewoonlijk, de toegang is vrij. 

12 januari 1994 - woensdag: Prof. Dr. E.H. COSSEE, "DE GESCHIEDENIS VAN DE REMON
STRANTSE BROEDERSCHAP". Kerkgenootschappen spelen een belangrijke rol bij genealogisch 
onderzoek; voor onze voorouders nam de kerk immers een centrale plaats in hun leven in. De Remon
strantse Broederschap is één van de kleinere protestantse kerken in Nederland, met een rijk en lang 
verleden, hetgeen ook goed zichtbaar is in onze vergaderplaats, de Remonstrantse kerk in Rotterdam. 
Prof. Cossee, kenner van de geschiedenis van de Broederschap bij uitstek, laat ons nader kennis maken 
met dit rijke verleden (Zie ook het artikel 'Remonstrantse predikanten' in 1340 jrg. 6, nr. 4). 

15 februari 1994 - dinsdag: AFDELINGSJAARVERGADERING EN CONTACTAVOND. De leden 
van de Afd. Rotterdam en omstreken worden hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van de afdelingsjaar
''ergadering, waarvan de agenda als volgt luidt: 

1. OPENING DOOR DE VOORZITTER. 
2. MEDEDELINGEN. 
3. VERSLAG SECRETARIS OVER 1993. 
4. FINANCIEEL VERSLAG OVER 1993 EN BEGROTING 1994. 
5. ONTWIKKELINGEN IN DE VERENIGING. 
6. BESTUURSVERKIEZING. Aan de beurt van aftreden zijn mevrouw C. Richel-Hatersel Koning 

en de heer M.R. Doortmont. Beiden stellen zich herkiesbaar. Namen van tegenkandidaten kunnen 
tot een week voor de afdelingsvergadering worden ingediend bij de secretaris, conform de Statuten 
van de N.G.V. 

7. 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. 

8. WAT VERDER TER TAFEL KOMT. 
9. RONDVRAAG onder de aanwezige afdelingsleden. 
10. SLUITING van de vergadering. 

Na afhandeling van bovenstaande agenda zal een contactavond 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 
verzocht hun documentatie (kaartenbakken e.d.) mee te brengen. 

5 maart 1994 • zaterdag: RONDLEIDING DOOR HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALO
.. GIE te 's-Gravenhage, o.l.v. de heer A. VAN DER TANG. medewerker van het C.B.G. Tijdens het 
-.Jteginnersforum dat wij in sept. jl. hielden nodigde de heer Van der Tang ons uit eens de coller,ties van 
-net Centraal Bureau voor Genealogie nader te komen bekijken. U neem een kijkje achter de schermen 

van het genealogisch bedrijf en krijgt de depots te zien die anders ontoegankelijk zijn. Het aantal 
deelnemers aan de rondleiding is aan een maximum van 35 gebonden, wat vooraanmelding noodzakelijk 
maakt. U kunt zich voor deelname opgeven tijdens de bijeenkomsten van 12 januari of 15 februari. of 
schriftelijk of telefonisch bij de secretaris. de heer R.K. Vennik. De rondleiding vindt in de ochtend 
plaats. Het exacte tijdstip wordt nog nader bekend gemaakt. Het C.B.G. ligt naast Den Haag Centraal 
Station en is derhalve goed bereikbaar per trein. Ook is er voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Het 
adres is: Prins WilJem-Alexanderhof 22, 's-Gravenhage. 

30 maart 1994 - woensdag: IR. R.AJ. DIX. uit Arnhem. "GENEALOGISCH ONDERZOEK IN 
DUITSLAND". Nadat de heer Dix ons vorig jaar verraste met een uiterst boeiende en drukbezochte le
zing over het familiearchief (zie ook artikel elders in dit nummer). mogen wij hem nu verwelkomen met 
een lezing over genealogisch onderzoek in Duitsland. 

het bestuur 
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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 redactie 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 direct aan de vraagsteller worden gezonden. Vragen kunnen, uitsluitend schriftelijk, gericht 
worden aan: Redactie 1340, Claes de Vrieselaan 128a, 3021 JX Rotterdam. 

123. VAN SCHIE / VAN DER EUK 
Philippus (Fulps) van Schie. ged. Maassluis 13 juli 1735, zeeman, zn. van Jacob Philipsz. van Schie 
en Annetje Dircksdr. van den Broek, tr. Maassluis 14 juni 1761 Jannetje van der Eijk. 
Gevr.: overl. van Philippus van Schie, doop, overl. en ouders van Jannetje van der Eijk en andere 
bijzonderheden over dit echtpaar en hun voorgeslacht. 
- M.R. Doortmont. Lester Youngstraat 26, 3069 XM Rotterdam. 

124. VERKADE / VAN DER VAART 
Philips (Phulps) Verkade(n). geb. Maasland. tr. Maasland 24 dec. 1769 Gerritje Frankdr. van d\,,,.,,: 
Vaart, geb. Maasland. Uit dit huwelijk o.a. een dr. Neeltje Philipsdr. Verkade, die mogelijk gedoopt 
is Maasland 7 okt. 1770, overl. Vlaardingen 1 febr. 1807 en tr. Maasland 17 maart 1799 met Pieter 
Leendertsz. de Bloois. 
Gevr.: zekerheid omtrent de doop van Neeltje Philipsdr. (is de in het doopboek genoemde Neeltje 
identiek aan de Neeltje die in 1807 overl. ?). alsmede nadere gegevens over haar ouders en verder 
voorgeslacht. 
- M.R. Doortmont. Lester Youngstraat 26, 3069 XM Rotterdam. 

125. VAN DER SPEK / VAN SPUK 
Jacob van der Spek. geb. Maasland, tuinier onder Vlaardingen, begr. ald. (rek. jan. 1794), tr. Vlaar
dingen 3 nov. 1765 Hend(e)rina van Spijk, overl. Vlaardigen 3 aug. 1799. 
Gevr.: nadere gegevens over dit echtpaar, hun ouders en verder voorgeslacht. 
- M.R. Doortmont, Lester Youngstraat 26, 3069 XM Rotterdam. 

126. HAKKESTEEG / BRANDEWUK 
Cornelis Hakkesteeg, geb. Peursum ca. 1735, zn. van Pieter Cornelis Hakkesteeg en Gerretje Pie
tersdr. Groeneweg, tr. Giessendam 3 dec. 1771 Teuntje Brandewijk, ged. Giessendam 23 juli 1747. 
dr. van Cornelis Gerrits Brandewijk en Maria Cornelisse van de ~iessen. 
Gevr.: overl. van Teuntje Brandewijk, doop (niet te Pcursum aangetroffen) en overl. van Cornelis 
Hakkesteeg, verdere bijzonderheden over dit echtpaar en hun voorgeslacht. 
- M.R. Doortmont, Lester Youngstraat 26, 3069 XM Rotterdam. 
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