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(door Drs M.R. Doortmont) 

In Rotterdam treffen we aan het eind van de achttiende eeuw een gezin Korbel-Been aan met twee 
kinderen. De oudste dochter wordt bijna drie jaar voor het huwelijk gedoopt als (wettig) kind van Johan 
v "rbel en Uda Been. Dit was aànleiding voor een nader onderzoek naar de persoon van IJda Been en leidde 
Je vondst van een achttiende eeuwse echtscheiding. 
Johan Korbel (1776; ook Michiel Korver, 1774; Johan Maghiel Kervel, 1777; Johannes Machiel Korvet, 
1812), geb. Mechelstad (?), geref., over!. vóór aug. 1812. otr./tr. Rotterdam 7/23-4-1776 /Jda Been, geb. 
Hurwenen (Gld.) ca. 1737, geref., over!. Rotterdam (stadsannenhuis) 7-8-1812, dr. van Jan Been, bouwman 
te Hurwenen, en Elizabeth Hoops (beiden over!. vóór aug. 1812). 

Uit dit huwelijk (gedoopt te Rotterdam): 
1. Maria Elisabe1 Karvel (Kurvel), ged. 3-6-1773, otr./tr. Rotterdam (geref.) 19-12-1790/4-1-l 791 

Klaes (Nicolaas) Kerkhof(!). 
2. Johannes Adam Kerve{ ged. 21-8-1777 (get. Magcheltje van Hessom), begr. Rotterdam 22-5-1779. 
Uda Been wordt te Rotterdam geadmitteerd op 29-6-1776, maar woont dan al vele jaren in de stad. Op 6-5-
1763 laat zij te Rotterdam een zoon Jan Been dopen, waarvan de vader ongenoemd blijft Enige jaren later 
trouwt zij als j.d. van Hurwenen (otr./tr. Rotterdam 18-1/3-2-1767 Jan Frederik Srrikker, j.m. van 
Westfalen, geref., in 1767 won. te Rotterdam. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend 
Uda wordt blijkbaar al snel verlaten door haar eerste echtgenoot, gezien de doop van haar dochter Maria 
Elisabet als Maria Elisabe1 Karvel in juni 1773. De ouders zijn op dat moment nog niet getrouwd. Sterker 
nog, Uda Been is fonneel nog steeds gehuwd met Jan Frederik Strikker. Toch leeft zij met Johan Korbel 
samen als ware zij getrouwd: in een notariële akte van 15-1-1774 wordt zij aangeduidt als diens huisvrouw. 
Pas in de loop van 1775 begint zij een juridische procedure tot echtscheiding. 
In april 1775 dient Cornelis van der Looij, procureur voor het Rotterdamse gerecht en aangesteld als curator 
over IJda Been, een eis tot citatie en notificatie (in de Rotterdamsche Courant) tegen Jan Frederik Strikker 
in. Deze eis is gebaseerd op de ·malilieuse desertie' van IJda Been door haar echtgenoot. 
Strikker reageert niet en in juni, augustus en september ) 775 wordt de eis herhaald. Hoe de zaak afloopt, 
' •;tk:t niet direct uit de bronnen, maar zeker is dat IJda B1een haar echtscheiding krijgt en kan trouwen met 
_.,,man, waar zij dan al enkele jaren samenwoont. 

Bronnen 
Alle gegevens zijn afkomstig van de Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam. Naast de DTB-registers werd 
gebruik gemaakt van hel Oud Rechterlijk Archief Rotterdam, inv. nr. 357, akten d.d. 28-4, 21-6, 27-8 en 
13-9-1775; Oud Archief Rotterdam, inv. nr. 285 (adrnissieboek). bi. 655 en Oud Notarieel Archief Rotter
dam, inv. nr. 3134, bi. 121. 

:]Illit:JI:IIJfif!l:ltltf llJittliltiftl:::l■~!m]ilJ:lf J!tlJ1llltEli:1i:!I]llf l:l:llfll:t:1IE:Et1:1EI 
"In reactie op ... " is een nieuwe rubriek, waarin inzendingen van lezers worden geplaatst die aanvullingen, 
correcties of commentaar hebben op de in J 340 gepubliceerde artikelen. U kunt reacties voor deze regel
matig terugkerende rubriek inzenden aan de redactie vanJ340, Claes de Vrieselaan 128a. 3021 JXR.otterdam. 

1. De Raad van Beroerten in Rotterdam e.o. (pag. 181-183, 185-199)-I 
~Het wil mij voorkomen, dat vertaling van 'porteur de chaux· (voetnoot 6, pag. 199) in 'asdrager· dichter 
bij de waarheid ligt, dan men wellicht denkt. Immers. in de landbouw was in de late middeleeuwen het 
verkrijgen van voldoende mest een van de grootste problemen. Onze kunstmest was nog niet uitgevonden; 
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ik lees hierover in 'De Agragische Geschiedenis van West-Europa 500-1850' (door Prof Or B.H. Slicher 
van Bath, Uitg. Het Spectrum, Utrecht, 1960): 'de benodigde mest kon men uit de veeteeltstreken en uit de 
steden krijgen. Deze laatste leverden haardas, compost en secreetmest' (pag. 265) en 'voorts werd (in 
Vlaanderen) hout en turfas op het land gebracht. De turfäs werd voornamelijk uit Holland ingevoerd, waar 
turf vrijwel de enige brandstof voor huishoudelijk gebruik en voor de industrie was· (pag. 279). 
Ik kan mij best voorstellen, dat landbouwers een of meerdere mensen in dè stad het haardas -tegen 
vergoeding?-lieten ophalen en afvoeren naar een vast punt, vanwaar de verzameling werd af gevoerd naar 
de opdrachtgevende landbouwer. Uiteraard is het niet uitgesloten dat de asdrager zelf een (hand-of honde-) 
kar heeft gehad, om daarmede zijn opgehaalde stedelijke 'handel' naar het platteland af te voeren. 
Het tweede citaat laat zelfs ruimte om te veronderstellen, dat er sprake geweest kan zijn van een 
georganiseerde handel in as! 
Het 'Woordenboek der Nederlandsche Taal' (uitg. SDU, 's-Gravenhage, 1993, 2e deel, le stuk, kolom 713) 
venneld in dit vetband: 'de asch is ook een handelsartikel. Cit.: 'Ten eynde sy gedient soude wesen .. te 
vetbieden, den uytvoer van den Asschen van haudt buyten de Provintie' (Vl. Placcaertb. 4, 2053 (Ao. 
1735). Volgens deC'Le berekening zou hier .. elke pleit met Assche aan de Brabanders kosten ruim 333 
guldens; dat ruim 83 guldens meerder zou wesen, dan men . . te Amsterdam voor ene laading Assche 
betaalt'. In dit woordenboek -een herdruk van de uitgave van 1898-komt overigens het woord 'asdrager' 
niet voor". 
M.E.M. Aalsma, "Huis Voor TuinH, Hoofd/and 10, 3332 RG Zwijndrech1. 

2. De Raad van Beroerten in Rotterdam e.o. (pag. 181-183, 185-199)-II 
"Laat ik vooropstellen, dat ik uw bijdrage met belangstelling heb gelezen en het een goede gedachtengang 
te vinden om de vonnissen van de Bloedraad ook eens als (rijke) genealogische bron te beschouwen. De 
aangehaalde_ 'Sententiën', verzameld en gepubliceerd door Jacob Marcus in 1735 voldoet als genealogische 
bron zeer. • 
Voor het monnikenwerk van Verheyden bestaat bij mij weliswaar respect, maar gebleken is dat dit werk te 
veel afwijkingen vertoont om als harde bron te kunnen functioneren. Hooguit als aanleiding voor verder 
onderzoek kan Verheyden nuttig zijn. Tot deze bevindingen ben ik (en zeker niet als eerste!) gekomen na 
bestudering van dit tijdvak, culminerend in mijn eindscriptie 'Gorinchem en omgeving rondom het 
wonderjaar 1566/1567' (Universiteit van Amsterdam, 1985 ). 
Mag ik bij enkele zinsneden van uw artikel nog even stilstaan? Op pag. 181: 'ca. 1100 zouden zijn 
veroordeeld' moet zijn "ca. 10.000 personen zijn tot verbanning en confiscatie van goederen veroordeeld'; 
op pag. 181: de Inquisitie van Karel V was een wereldlijke rechtbank; de pauselijke inquisitie bestond al en 
bleef naast die van Karel V functioneren; op pag. 183: hoe gevaarlijk het is om Verheyden te volgen blijkt 
uit het feit., dat 'het procentueel hoge aantal geëxecuteerden in Gorinchem niet 34 bedraagd (pag. 185), 
maar slechts rwee! Er is nog een derde ter dood gebracht, Thomas Jansz Lamsoor, maar dat was vanwege 
diens deelname aan de inname van Loevestein (1570) door Hennan de Ruiter. In mijn scriptie is precies 
uiteengezet, hoe ik aan het aantal van twee gekomen ben. Daarin zijn ook de dubbeltellingen en omissies 
uitgesplitst. Zo heeft Gorinchem bij Verheyden 74 venneldingen, ik constateerde 11 dubbeltellingen en 2 
omissies. Het aantal gevonnisten te Gorinchem bedroeg dus 65, waarvan er dus twee via de Bloedraad ter 
dood zijn gebracht (door het eigen stadsbestuur, zo regelde Alva het liever wel)". 
Drs R. Stamkor, Lereliersrraar 14, 1069 NS Ams1erdam. 

rr 

Ji:lllll!:l:!Jil:Jl:lil:::l::i11@81M■■::îfil::U.a■IIU.:1:iiiillillI:i:t:ll:lJJI/l:ltif' 
( door J.J. Seekles) 

Op· 23 november 1993 verzorgde ik in de Remonstrante kerk te Rotterdam een lezing over onderzoek in 
kerkelijke archieven voor een groot aantal leden van de NGV afdeling Rotterdam e.o. Hieronder volgt een 
bek.nopte samenvatting. 
Allereerst besteedde ik aandacht aan het kerkelijk archief consulentschap. Sinds 1979 zijn door de Synodale 
Commissie voor de Archieven van de Nederlands Hervonnde Kerk archiefconsulenten aangesteld. Ook in 
de Zuid-Hollandse classis zijn sindsdien archiefconsulenten benoemd, die zich in grote.lijnen bezighouden 
met de advisering over archiefzorg en -beheer aan kerkeraden en kerkvoogdijen van hervonnde gemeenten. 
Zij proberen (veelal in samenwerking met kerkbesturen en vrijwilligers) om de vaak plaatselijk berustende 
archieven van_ de hervonnde gemeenten te inventariseren en. uiteindelijk beschikbaar te stellen voor 
genealogisch en lokaal-historisch onderzoek. 
In het tweede gedeelte van mijn lezing wees ik op een aantal bestanden in kerkelijke archieven, die m.i. te 
weinig aandacht krijgen, doch een schat aan economische, sociale, religieuze en bestuurlijke omstandig-
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heden bevatten. Dit komt omdat alle aandacht wordt gericht op de voor genealogen belangrijke doop-, 
trouw-, lidmaat-en, indien aanwezig. begraafregisters. 
Natuurlijk zijn deze registers van groot belang voor de gezinssamenstelling van onze voorouders, maar zij 
verschaffen enkel dorre informatie. Als u iets meer onderzoek zou doen in andere kerkelijke archief
bescheiden, dan zult u merken dat er tal van archief-bescheiden zijn die u meer vertellen over het leven, 
werken en wonen van uw voorouders. 
Neem eens een kijkje in de navolgende meest belangrijke archiefbestanden: 

De Notulenboeken van de kerkeraad, kerkvoogdij en diakonie 
Zij verschaffen informatie over het bestuur van de kerk, de benoeming en aanstelling van ambtsdragers en 
kerkelijk personeel, zorg voor armen en behoeftigen, de bestraffing van afvallige lidmaten, reparaties aan 
kerk, pastorie en andere kerkelijke eigendommen. Elk op hun specifieke terrein geven zij inzicht in de 
problemen waarvoor een hervormde gemeente zich geplaatst zag. 

De Rekeningen van de kerkvoogdij en diakonie 
Deze kerkerekeningen bevatten bij uitstek gegevens die ons informatie verstrekken over de sociale status 
van onze voorouders, over kosten van het personeel en reparaties aan eigendommen, verstrekking van 
liefdegaven aan behoeftige inwoners en passanten. het innen van kerkelijke heffingen en belastingen. 

~scheiden betreffende het beheer van bezittin en 
ieronder vallen een groot aantal individuele bescheiden. zoals leggers van verpachte boerderijen en 

landerijen. schuldbekentenissen. eigendomsbewijzen etc. Deze bescheiden bevatten gegevens over de 
perceelgrootte, de verkoopsprijs, de lokatie. belendende percden en eigenaars. alsmede over ouderdom of 
constructie van panden. 

Bescheiden in instellingsarchieven 
Het gaat hierbij om archieven van instellingen, die werkzaam zijn op het kerkelijk erf. zoals het kiescollege. 
de zendingscommissie en Christelijke mannen-. vrouwen-, meisjes-en jongensverenigingen. 
Deze verenigingen hadden tot doel de mensen meer bij de kerk te betrekken en vormden een sociaal en 
samenbindend element binnen een kerkelijke gemeente. 
Ik ben er van overtuigd. dat deze bestanden een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan uw kennis van de 
leef-en beleveniswereld van uw voorouders en hun functionen:n in de toenmalige maatschappij. 

{jfEll!ll:iJilliilMl!llît.M.îliiBNi:RN!il:~Äi~&~1ifitlii!j:]lf]:Jit 
ALGEMEEN 
Na een stijging in ledental met 48 in 1991 en 42 in 1992. gr~ide de afdeling Rotterdam en omstreken in 
1993 opnieuw. Op 31 december telde onze af deling 568 fodcn. 35 ml!er dan eind vorig jaar. Hiermee zijn 
we nu de grootste afdeling van het land geworden. Landdijk heeft de vereniging 9682 leden (een aanwas 
van 539 t.o.v. 31 dec. 1992). 

BESTUUR 
Het bestuur van onze afdeling bleef in 1993 ongewijzigd: voor1.itter Drs M.R. Doortmont. le secretaris 
R.K. Vennik, penningmeester E.J. van Rooij. 2e secretaris C. Richd-Haterscl Koning en lid L. Gijswijt. 

L-i}et bestuur kwam een aantal malen ter vergadering hij\!cn. 1.oals gehruikdijk bij toemeurt bij één van de 
~stuurders thuis. 

BIJEENKOMSTEN 
De af deling organiseerde in 1993 weer een aantal lezingen. die n:ddrjk goed waden bezocht. Dit waren: 
··De Geschiedenis van de Doopsgednde11 in de l 7e eeUl\' .. door Ds J. BruscwiLZ.: "Genealogie, Historici en 
de Tijd" door Dr A.J. Looyenga: "ldem(ficarieperikelm in dt Genealogie·• door Drs L.F.W. Adriaensens 
en "Onderwek in de Kerkelïjke Archierm "door de heer J.J. Seáles. 

Onze afdelingsjaarvergadering werd in 1993 op 23 fehruari gehouden. Op deze avond vierden wc tevens 
het feit dat in december 1992 onze afdeling 40 jaar hestond. Het gezellig samenzijn met een hapje en een 
drankje werd ondermeer opgeluisterd door de aanwezigheid van enkele kden. die zich in het verleden voor 
de afdeling verdienstelijk maakten. 
De avond werd eveneens bijgewoond door de landelijk penningmeester. de heer Mol. die van de 
gelegenheid gebruik maakte om de heer Van Rooij toe te spreken en hem de zilveren NGV-speld uit te 
reiken. De heer Van Rooij heeft sinds 1974 als penningmeester zitting in het afdelingshcstuur en nam enige 
tijd de functie van secretaris waar. Bovendien i!: hij onze afgevaardigde naar de landelijke jaarvergadering 
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en is hij onze DIP (Dienst Informatie en Promotie)-functionaris. 
In oktober was er een beginnersavond in de Remonstrantse kerk in Rottudam, waar genealogen hun vragen 
konden afvuren op een forum bestaande uit de heren Luth, Van der Tang en Vennik. 
Op 9 november werden we in staat gesteld om onder leiding van de heer Luût een bezoek te brengen aan 
het Stadsarchief van Vlaardingen. 

AFDELINGSBLAD 1340 
Ook in 1993 versch~n 1340 vier maal; dit 7e jaargang telde in totaal 40 bladzijden en de oplage werd 
verhoogd naar 700 exemplaren. Het afgelopen jaar werden o_.a. de volgende artikelen gepubliceerd: 
"Fragmenl-gentalogie Tavenraal" door R.K. Vennik in maart; "De Raad van Beroerten in Rollerdam en 
omslreken (I en Il)" door L. Gijswijt in resp. mei en september; "Hel Verloren Schaap" door Drs P. de 
Ridders en "Fragment-genealogie Van Zeeland" door W. van Zeeland in september en in dec,cmber "Hel 
FamilitarchitI' door lr R.A.J. Dix, "Sramreeks Deenenkamp" door J.H. Deenenkamp en "Fragmtnl
gmealogit Nawnan "door J.M Nauman. Nieuwe kopij blijft welkom! 
In de vragenrubriek ( de voorraad is nagenoeg op) werden in 1993 in totaal 14 vragen geplaatst 

NGV CONT ACTDIENST (CALS) 
In het maartnummer van 1340 werd een groen invoerformulier voor gegevens tb.v. de Contactdienst 
~czonden, onze CALS de heer B. Blommen ontving in 1993 mede hierdoor 45 formulieren met talloz 
nieuwe gegevens. Enige telefonische vragen konden schriftelijk worden beantwoord. 
Voorts werd een telefonische vragenlijn ingesteld, op werk.dagen bereikbaar tussen 9.00 en 15.00 uur. Het 
nummer hiervan is 078 - 32 26 03. 

BIBLIOTHEEK 
Het bleek in 1993 niet langer mogelijk om de boek.en en periodiek.en die in het bezit van de afdeling zijn, 
onder te brengen bij de bestuurders thuis en bij elke bijeenkomst in zijn geheel mee te nemen. Onze 
afdeling beschikt nu officieel over een 'Afdelingsbibliotheek'. Misschien is dit nog een wat groot woord 
voor de verzameling, welke een plaatsje heeft gevonden in een kast in de k.erk.eraadskamer van de 
Remonstrantse kerk, maar het begin is er. Bezoek.ers van onze bijeenkomsten kunnen op de avonden zelf de 
collectie raadplegen ten behoeve van hun onderzoek.. De boek.en en periodiek.en worden niet uitgeleend. In 
een van de komende afleveringen van 1340 zal een overzicht worden opgenomen van de huidige collectie. 

de secretaris 

il:~i1ltitifitiE!Jf Jillillt]lII:l::iIJW:mlml-l:1lll:!!IllttI:i:i:t:ili]:l::J:tf IIllllfltl:: 
Bent u nog geen lid van de afdeling Rotterdam en omstreken. of bent u zelfs nog geen lid van de Neder
landae Genealogische Vereniging, maar wilt u toch 1340 ûtuis ontvangen? Dat kan, als u een abonnement 
neemt U dient dan / 12,50 per jaargang over te mak.en op gironr. 5246157 ten name van de 
Penningmeester NGV Afd. Rotterdam e.o., dhr. E.J. van Rooij te Schiedam, onder vennelding van 
"abonnement 1340". U ontvangt dan, ook als niet-lid, 1340 voortaan ûtuis. 
Voorgaande afleveringen (1987-1993, 216 pag.) zijn op schriftelijke aanvraag nog verkrijgbaar, de prijzen 
variëren per jaargang. red. 

;,:~;:~;:;::;:;:;::;:;::;;:t::::~;::;:::;:::ttt/:/t\t:t:::::t:t:t::::i\lUtN.;sr:e.w1s:;eNawxau;:;;:;;;;:;;;:;:;;;:;:;:::;:;;;:;t;:;:;:;:;:;::;;:;:;;;;;:/::?:~;~:~:~:?F::~;~;;:?::;~:tr=·= 
(door E.J. van Rooij) 

Abonnees, en leden die na 1983 lid van de afdeling zijn geworden, \\'.ijzen wij er op dat van het in dat jaar 
verschenen jubileumboek "Van V errc en N abW nog een aantal exemplaren verkrijgbaar is. 
Dit boek is destijds samengesteld naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van de Afdeling Rotterdam ·en 
Omstreken. 

. De globale inhoud is als volgt: 
- Kwartierstaten Van den Bos(ch). Bot, Hol, In 't Hol, Van Rooij, Weda en Zwartjes; 
- Stamreeksen Boezel, Fijan (Du Faijan), ~flang, Mommaal. Van Pausé en Verboon; 
- (Fragment-) genealogieën Geerders en De Lange. 
Voorts een artikel van de hand van onze afdeling·svoorzitter Drs M.R. Doortmont, over "Rijnmonders" in 
West-Afrika 1733-1872. De index bevat ruim 1600 familienamen. 

U ontvangt het boek n~ overmaking van/ 25,-per exemplaar (inclusief verz.códk.osten) op gironr. 5246157 
ten name van de Penntngmeester NGV Afd. Rotterdam e.o .. dhr. E.J. van Rooij te Schiedam, onder ver
melding van -van Verre en Nabij". 
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:l:lf liJji:Etilf 1:::IBD■Sî■l■li■::1MiH::\îiB1:1!Îfilifrt:::I:iiil:I:Jtl:11i:i 
(door W. van Zeeland) 

Van de heer W. van Zeeland, W. Frederikstraat 49, 3136 BP Vlaardingen, ontvingen wij ter publicatie een 
fragment-stamreeks Van der Sloot De heer Van 2'.eeland houdt zich aanbevolen voor aanvullingen en/of 
correcties. 
l. Gerrit van der Sloor, geb. Haarlem 25-5-1830, brandersknecht, overl. Schiedam 7-9-1898, zn. van Pieter 
van der Slooi en Petronella Schrama, tr. Schiedam 2-5-1866 .Adriana Overvlier, geb. l.oetenneer 5-2-1834, 
naar Berkel en Rodenrijs 23-8-1917, dr. van Willem Overvlier en Neeltje Venneulen. 
Uit dir huwelijk (allen geboren te Schiedam): 
1. Petronella Cornelia, geb. 10-6-1867, overl. Schiedam 31-10-1868. 
2. Cornelia, geb. 4-7-1868, overl. Schiedam 7-9-1868. 
3. Gerardus,geb. 9-7-1869,overl. Schiedam 12-7-1869. 
4. Maria Wilhelmina, geb. 12-6-1870, overl. Schiedam 1-7-1870. 
5. Perronella Maria Wilhelmina, geb. 18-5-1871, naar Berkel en Rodenrijs 23-8-1917, tr. Schiedam 16-8-

1917 Johannes van Rosmalen, geb. Rhoon ca. 2-1-1871, tuinman, won. te Berkel en Rodenrijs, zn. van 
Johannes van Rosmalen en Perronella van Overbeek. 
Doodgeboren zoon, geb. 11-11-1872. 

. Gerardus Wilhelmus Johannes, geb. 29-11-18?3, volgt II. 
8. Wilhelmus Johannes, geb. 21-2-1879, overl. Schiedam 20-2-1881. 

Il. Gerardus Wilhelmus Johannes van der Sloor, geb. Schiedam 29-11-1873, brandersknecht, tr. Schiedam 
5-6-1895 Apollonia Margarerha de Bruin, geb. Schiedam 17-5-1875, dr. van Johannes Ptrrus-th Bruin en 
Maanje Groenendaal. 
Uit dit huwelijk (allen geboren te Schiedam): 
l. Adriana Josina, geb. 24-12-1896, tr. Schiedam 24-11-19'20 Jacobus Boelen, geb. (Rotterdam?) ca. 1894, 

e.xpeditieknecht, zn. van Hendrikus Albertus Boelen en .Agatha Verhagen. 
2. Johannes Perrus Gerardus, geb. 9-12-1898, volgt m. 
3. Maria .Antonia, geb. 28-12-190'2. 
4. Gerardus Wilhelmus Johannes, geb. 27-7-1905. 
5. Apollonia Margaretha, geb. 22-6-1908. 
6. Maninus .Antonius, geb. 30-8-1912. 
7. Wilhelmina Petronella, geb. 18-11-1915. 

111. Johannes Pelrus Gerardus van der Sloot, geb. Schiedam 9-12-1898, koopman, tr. Schiedam 11-7-19'23 
Elisaberh Maria Antonia Vlugman, geb. Schiedam 10-9-1896, dr. van Jacobus Vlugman en Johanna van 
den Berg. 
Uit dit huwelijk (allen geboren te Schiedam): 
1. Apollonia Margaretha, geb. 20-7-19'24. 
2. Jacobus Johannes, geb. 5-5-1 'Jl7. 
3. Gerardus Wilhelmus Johannes, geb. 2-2-19'29. 

::"\:[::!l1:!:[!:I:!1!:!:!1:::/:J1l::::!il:!l:ll!:~:I!l:~~Il:l!l:lml■Btll■IMl::lll■l!1:■l:l:;:!!l:;:l:::l:lll:ll;:;];l~ll:l::::!~l;ltl)ll;::l~!:1::!~::~: 
(door L. Gijswijt) 

Inleiding 

In Nederland hebben in het verleden twee tallen Geisweit geleefd, waarvan nog geen onderlinge relatie is 
aangetoond. Dat deze er moet zijn is vrijwel zeker, alle personen met deze naam die ik in de archieven heb 
kunnen terugvinden, zijn te koppelen aan één van deze twee tallen. . 
In Westfalen (D), waar het plaatsje Geisweid ligt (nu deelgemeente van Siegen), heb ik twee uitgebreide 
stammen vrijwel compleet kunnen samenstellen, welke aanvangen rond midden 16e eeuw en in theorie 
terug te voeren zijn tot 1467. In de Verenigde Staten tenslotte, heb ik door correspondentie een zeer 
uitgebreide hoeveelheid gegevens 'kunnen verkrijgen over de in Pennsylvania, Ohio en Tex~ levende 
families. Het ligt in mijn bedoeling om t.z.t. een soort 1-delige "familie-encyclopedie" samen te stellen, 
waarin alles terug te vinden is over deze en aanverwante familienamen. 
Hoewel van al deze verschillendé takken de genealogische en biografische gegevens vrijwel compleet zijn, 
ontbreken de belangrijkste schakels: de verbindingen van de twee Nederlandse en van de Amerikaanse 
takken met Duitsland, zijn nog niet aangetoond. 
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In deze publicatie een fragment-parenteel Geisweit, welke betrekking heeft op het gebied van onze 
afdeling, namelijk Gorinchem en Dordrecht Over de betreffende families hebben reeds in 1910 en 1913 
summiere publicaties plaatsgevonden in De Nederlandsche Leeuw. Deze tak sterft uit met het overlijden 
van Martinus Hermanus (llld) in 1787. Rond die tijd neemt zijn kleinzoon Cornelis Anthonie van der 
Netten (geb. Den Haag 1771) de naam Geisweit van der Netten aan. Ook deze tak sterft uit en wel in 1934. 

Ik heb gegevens over deze latere generaties weggelaten, omdat deze geen betrekking hebben op ons 
afdelingsgebied. Om dezelfde reden heb ik de oudste generaties eveneens weggelaten. Deze families 
bevinden zich hoofdzakelijk in Siegen, Grave en Zaltbommel. In telegramstijl luiden de gegevens als volgt: 
I. Herman Gdsweid, geb. ca. 1600, over!. Grave 8-10-1664, tr. (1) CataliM Hermans, tr. (2) Grave 30-8-1637 Atlken 
van Utr,· waarsch. vlak vóór 1627 ald. aangekomen uit Siegen. In 1633 schepen te Grave, 1637 burgemeester, 1638 
schepen, 1641-55 notaris-proc. Vermoedelijk is hij een zn. van Johann Gtisswtid (genoemd Stötzel), 1613-18 burger en 
handelsman te Siegen, en Margrtth. 
Uit het le huw. te Grave 5 kinderen (als 2e Johannes 1629, waarmee het parenteel aanvangt), uit het 2e huw. l kind 

Saillant figuur in dit parenteel is Martinus Geisweit (Ilb). Hij huwt Dordrecht 1704 Christina van den Broek, 
alle kinderen worden te Zaltbommel gedoopt Volgens div. akten in die plaats "Commies ter Recherche van 
de Admiraliteit op de Maas", bij het begr. van één van zijn kinderen in Dordrecht in 1706 "suyker-backer. 
won. in de Groote Kerkebuurt•, terwijl al zijn volgende kinderen weer te Zaltbommel worden gedoopt. , 
Vervolgens transp. Zaltbommel 1118 "Juffr. Christina van den Broeck, wed. van wijlen de Heer Marinu" 
Geisweit" aan Christiacn Prillwits. In 1739 vond er nog een vermelding plaats: Martinus Gijswijk en 
Christina van den Broek worden genoemd als getuigen bij de doop te Delft van een kleinkind Snep. 
Het overlijden van Martinus heb ik nooit kunnen achterhalen. 
Ook één van de kinderen van Wilhelm (lla) is in Dordrecht (1700.) begr., terwijl dit kind en alle andere 
daarvoor en daarna in Gorinchem zijn gedoopt. 

Raadselachtig blijft dus voor mij, welke rol Dordrecht heeft gespedd in deze families na hun huwelijk 
aldaar, evenals de tegenstellingen in beroep en overlijden van Martinus. Ik houd mij dan ook ten zeerste 
aanbevolen voor aanvullingen en suggesties; u kunt deze zenden aan het redactieadres. 

Parenteel 
I JohanMs Geisweit, ged. Grave 11-2-1629 (zn. van Herman Geetsweet en Catalma), overl. Zaltbommel 
30-3-1695; ondertr. Grave 27-7 /tr. Zaltbommel 10-8-1652 Jacobina (Jacomine) Goris, geb. Zaltbommel ca. 
1630, overl. ald 28-9-1720, dr. van Jan (Johan) Goris, scholtus en tollenaar van Zaltbommel, en Judith 
~~~ • 

Met attea1atie van Grave naar Harderwijk 21-4-1648. Ondertr. in Grave ingeschreven als Geiswits, tr. in Zaltbommel als 
Geeswydt. Verkrijgt burgerschap van Zaltbommel 7-11-1653. Burgemeester van 27-11-1669 tot 1675, daarna schepen 
(1676), rud (1689). 

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren, waarvan er vier voor nageslacht hebben gezorgd; o.a.: 
l. Wilhtlm Geysweir, geb. Zaltbommel 25-8-1654, volgt Ila. 
1. Maninus Geisweit, geb. Zaltbommel 31-8-1669, volgt lib. 

Ila Wilhelm Geysweir, geb. Zaltbommel 25-8-1654, overl. Gorinchem 4-6-1732, ondertr. Gorinchem 10 
12/tr. Dordrecht (Franse kerk) 26-12-1694 Johanna van den Broeck, ged. Dordrecht 1-7-1671. over!. 
Utrecht 17-11-1748. dr. van Cornelis van den.Broe(c)k. suikerbakker, en Anna Quintijn. 
Ontvanger te Gorinchem. Op het huwelijk met Johanna van den Broeck is door Johannes Goris een huwelijkszang 
gemaakt. Trouw voor het gerecht te Dordrecht 12-12-1694: "Willem Gijswijck, J:M: van Bommel, wonende tot 
gorincbem, geassisteert met Martinus Gijswijck, desselfs broeder, met Johanna van den Broeck, J:D: van Dordrecht, 
geassisteert met _Secilia van den Broeck, desselfs suster wooende bij het Stadt huijs, den 26 december alhier in de france 
kerck getrouwt". Johanna van den Brouk, wooende bij de Grote kerk te Dom-echt, vertrekt op 14-4-1695 met kerkelijke 
attestatie naar Gorinchem. In 1732 laat zij te Gorinchem haar testament opmaken. Wanneer baar zoon Jan in 1745 overl. 
woont zij te Schoonhoven, mogelijk bij baar zoon Wilhelmus. 

Uit dit huwelijk: 
l. Anna Carharina Gijswijk. ged. Gorinchem 26-10-1695, overl. ald. 27-11-1695. 
2. Anna Carharina Geisweit, geb./ged. Gorinchem 29-1 0fl.-11-1696, volgt Illa. 
3. Joannes Geisweir, geb./ged. Gorinchem l?fl.0-5-1699, over!. Roubaschadt. Neuwied (Wied-Romkel. D) 

14-11-1745, ongehuwd. 
Getuigen bij de doop: Jacobina Goris. Wed. Geisweit (de grootmoeder) en Martinus Gijsweit. In 171 Q koopman te 
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Dordrecht, 1729 vaandrig reg. Dragonders in de comp. van kapitein De Bourgelles, 1736 luitenant in de comp. van 
kapitein Van Kollen, 1739 kapitein in het reg. te voet van gen.-maj. De Bearn de Seaux, 1742 kapitein in het reg. van 
kolonel Grotenray. Hij overl. 1745 in Duitsland op terugtocht naar de Nederlanden, hetgeen wordt gemeld in een door 
zijn (toen te Schoonhoven wonende) moeder rondgestuurd pamflet Zijn erfgenamen verschijnen voor de schepenen 
van het Ambacht Rijswi~ (ZH) 1-2-1747. 

4. Cornelis Geisweil, ged. Gorinchem 18-11-1701, overl./begr. Dordrecht 29/30-7-l 7(J2: "het kint van 
Willem Geijsweijck bij het Stadt huys; Augustij 17(J2, 1 do: ontfangen wegens het begraven van t kint 
van Wilhelm Gijswijk f 3. -". • 

5. Cornelis Geisweit, geb./ged. Gorinchem 26-6/1-7-1703, volgt lllb. 
6. Martinus Hennanus Gyswyk, geb./ged. Gorinchem 24/26-3-17(:x,, volgt Illc. 
7. Wilhelmus Gysweyt, geb./ged. Gorinchem 4/6-4-1711, volgt IIld. 

llb Martinus Geisweir, geb. Zaltbommel 31-8-1669, ondertr./tr. Dordrecht (Waalse kerk) 14/31-12-1704 
Christina van den Broeck, ged. Dordrecht 10-7-1667, over!. na 1739, dr. van Cornelis van den Broe(c)k, 
suikerbakker, en Anna Quintijn. 
Tweelingbroer van Françoise Geisweit. Martinus Gijswijck is te Dordrecht 1694 getuige bij het huw. van zijn broer 
Wilhelm. Martinus Gisweit, won. Zaltbommel stond op 10-8-1695 borg voor zijn zwager Jan Joosten van Driel om de 
~urtmansplaats op Amsterdam en Gouda waar te nemen. Op 19-3-1699 geeft Johan van Well een erf in de Maesstrut te 

~altbommel over aan Martinus Ghisweit, de Commissaris van de Recherche (van de Admiraliteit op de Maas) op een 
jaartyns van 2 Gulden. Op 18-1 ~ 1704 verkoopt Adam van Loenen een buis in de Waterstraal te Zaltbommel aan de 
Heer Martinus Geijsweijt, commies van de adm. op de Maas, in 1706 bij het begr. van een kind te Dordrecht zou hij 
suikerbakker zijn. Huw. te Dordrecht (fiches Waalse kerk, CBG): "Martinus Gieswiet, J.M van Bommel en daer 
wonende geassist. mei Monsr. Cornelis van der Sluys desselfs Swager met Cbristina van den Broeck, J.D. van Dordt. 
woont bij het Stad-huijs geassist. met Sicilia van den Broeck desselfs Suster". Martinus Geiswijts is getuige te 
Zaltbommel 2-10-1708 bij de doop van Jacob, zoon van Johan Bount en Helena Mourrees. 
Op 14-1 ~ 1718 transporteert Christina van den Broeck, "weduwe van wijlen de heer Martinus Geisweit, in leven 
Commies ... etc." aan Christiaan Prillwits een bof met fruitbomen binnen Bommel; misschien was deze gaard oot.staan op 
het in 1699 aangekochte erf in de Maesstraat. Volgens een familiedossier Geisweit in het CBG, hertrouwt Christina van 
den Broek in febr. 1721 met Cornelis van Rie. Tenslotte zijn ene Martinus Gijswijk en Christina van den Broek getuigen 
bij de doop te Delft 21-6-1739 van het zesde kleinkind Wilhelmus Snep. 

Uit dit huwelijk: 
l. Johan François Gijswier, ged. Zaltbommel 2~ 1 ~ 1705, over!. ald.(?) 26-6-17<Xl, begr. Dordrecht 28-6-

17(:x,. 
2. Anna Jacobina Gieswier, ged. Zaltbommel 30-1-1707, over!. ald. 29-3-1707. 
3. Johannes Gieswiek, ged. Zaltbommel f5-4-l 708, over!. ald. 29-5-1708. 
4. Anna Geiswier, ged. Zaltbommel 28-9-17@, volgt Ille. 
5. Jacobina Cicilia Gieswiet, ged. Zaltbommel 21-1-1712, over!. ald. 20-7-1712. 

(wordt voongezet) 

1111:if:l!JJllE:i:i:li:]::Jt:}]t::i:IJt:il:J:]ft:ii:#R&Sli]:l:I:ilt::::::l!Jil!l:1:]:llili:Jiii:l:{ili::i:/!I~lIJil 
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 buslijnen 32 en 39 

_;n tramlijnen 4 en 5. Zoals gewoonlijk is de toegang vrij. 

30 maart 1994 - woensdag. 19.30 uur: BUITENGEWONE LEDENVERGADERING n.a.v. de invoering 
van de nieuwe statuten zijn de afdelingen van de NGV met ingang van dit begrotingsjaar verplicht een 
kascommissie in te stellen. In verband hiermee wordt een korte vergadering gehouden: 
1. OPENING. 
2. VERKIEZING KASCOMMISSIE. Het bestuur stelt voor tot leden te benoemen de heer J. Weda uit 

Maassluis en mevr. Drs S. Boef-van der Meulen uit Capelle aan den IJssel. 
3. SLUITING. 

30 maart 1994 - woensdag. 20.00 uur: Ir. R.A.J. Dix uit Arnhem over "GENEALOGISCH ONDERZOEK 
IN DUITSLAND". Nadat de heer Dix ons vorig jaar verraste met een uiterst boeiende en drukbezochte 
lezing over het familiearchief, mogen wij hem nu verwelkomen met een lezing over genealogisch 
onderzoek in Duitsland. 

3 mei 1994 - dinsdag. 20.00 uur: de heer M. IJZERMAN uit De Bilt over "DE VERBONDENHEID VAN 
GENEALOGIE MET STREEKGESCHIEDENIS". Een oud~ bekende met een nieuwe lezing: de heer 
IJzerman zal ons op de van hem bekende enthousiaste en boeiende wijze uitleggen waar de raakvlakkt:n 
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liggen tussen genealogie en streekgeschiedenis. Genealogen bestuderen mensen in het verleden en hebben 
de streekgeschiedenis nodig om die mensen in de samenleving van hun tijd te plaatsen, het omgekeerde 
geldt voor streek.historici. Hoe de twee disciplines verbonden kunnen worden vertelt de heer Uzennan ons. 

20 september 1994 - dinsdag, 20.00 uur: Drs M.R. DOORTMONT uit Rotterdam, .. VAN KAMERHEER 
TOT BINNENMOEDER: DE RlJKSBARONNEN DE PETERSEN IN DE NEDERLANDEN, 1650-
1914". Is adel een onderwerp voor een selecte groep genealogen en niet voor Jan met de Pet? De heer 
Doortmont laat zien. dat ook de adel niets menselijks vreemd is: rokkenjagers en corrupte ambtenaren 
treffen we aan naast hardwerkende, zuinige en ambitieuze lieden die hogerop willen komen. Aan de hand 
van de lotgevallen van de familie De Pet.ersen wordt in deze lezing het leven geschetst van de stedelijke 
burgerij in Holland van de zestiende tot en met de negentiende eeuw. het bestuur 

jii::iiiüi:::iiiiiiüit!:fii{;:itiiin}:i)}ii:i~i:ii:i:;:va&GB.Nii:::f j\1j}i~::::~::If :j:iiijti::::;:::ti:i:ü:Et:r::::EI~i~:Ii:: 
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 al\_, 
Redactie 1340, Claes de Vrieselaan 128a, 3021 JX Rotterdam. • 

127. KEIJSER 
Jan Comelisz. Keijser, j.m. won. onder Rhoon, over!. Heinenoord 16-7-1784. tr. ( 1) Heinenoord 22-1-1736 
Annigje Jans Thuynder, overl. ald. 1744; tr. (2) Heinenoord 8-5-1746 Marijgje Cornelia Vink, overl. ald. 3-
11-1785. Gevr.: v_oorouders van Jan Keijser, alsmede contact met andere Keijser-onderzoekers. 
N Keijser, Nach1egaallaan 93, 3145 CJ Maassluis. • 

128. HORDT (HORDE) / PIETERS 
Cornelis Ariensz. Hordt (Horde), schepen van Noordeloos. over!. 1613, tr. Marike Pieters (gegevens 
volgens 'Bloys van Treslong'). Gevr. nadere gegevens over dit echtpaar en hun voorgeslacht. 
A Horden, Laamje 15, 4225 PC Noordeloos. 

129. HUIZER / MORET 
Joris Huizer, tr. Lijntje Morel. hun dr. Neeltje Huizer, geb. Giessendam 1-12-1863, tr. Sliedrecht 18-11-
1882 Baltus Huibert Alblas. Gevr.: nadere gegevens over het echtpaar Huizer-Moret en hun voorgeslacht. 
C. S1oop, Vlasakker 32, 8091 MP Wezep. 

130. IN 'T VELD / BEEN 
Antonij In 't Veld. geb. Nieuwe Tonge 14-3-1808. tr. Brielle 15-6-1839 Jannetta Been, geb. Rotterdam 28-
2-1815, overl. Zaandam 11-6-1899. Het huwelijk werd waarschijnlijk te Brielle ontbonden 7-4-1849. 
Uit dit huwelijk de volgende kinderen (geboren te Brielle): l. Anton ia Jannetta, geb. 21-6-1838 ( erkend): 
2. Hendrik, geb. 10-5-1840, overl. 25-4-1841; 3. Jan Hendrik, geb. 6-11-1844. overl. ald. 26-12-1844: 4. 
Jan Hendrik, geb. 10-2-1846, zich ook noemende Duvé, tr. Delft 14-8-18q7 Jannetje Hennink. 
Gevr.: nadere gegevens over en voorgeslacht van Antonij In 't Veld en Jannetta Been. 
J H ,:an Drongelen, William Pon1s1raa1 4, 1135 EV &Jam. 

red. 

:r:n::mr:mr:tIIHtilliHttn:n:mmnrm:u:n:n:=@E\J:lê.ö.ib.F.ö.Nfül:l:JtttittJtt:H:llHI?f/{lt?t:t:@ltttt} 
1340 !s 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 12,50 per jaar (te voldoen op gironr. 5246157 t.n.v. penningmeester 
dhr. E.J. van Rooij te Schiedam). Het bestuur heeft de taken als volgt verdeeld: 

Voorzitter,chap en computerzaken: Penningmff5ter en DIP-functionari5: 
Ors M.R. Doortmont, L. Youngstr. 26, 3069 XM Rotterdam E.J. van Rooij, Bachplein 265, 3122 JC Schiedam 

S.Uetariaat en alg. correspondentie: NGV Contactdienst (CAlS): 
R.K. Vennik. Burg. van Slijpelaan 45, 3077 AD Rotterdam 8. Blommers, Reinkenstr. 1, 3314 WE Dordrecht; telefonische 
Redactie 13'0: vragenlijn (op werkdagen 09.00-15.00 uur}: 078. 32 26 03 
L Gijswijt. Cl. de Vrieselaan 128a, 3021 JX Rotterdam 
ledenadministratie en verzending 1340: 
C. Richel-Hatersel Koning, 
Coppelstockstr. 2, 3132 XN Vlaardingen 
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