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UkU:G&mmi lDNDRIKBBEITNER 
( door Roelof Vennik) 

Inleiding 
Hoewel George Hendrik Breitner tot de Amsterdamse Impressionisten mag worden 
gerekend, werd hij in Rotterdam geboren en kan hij worden gezien als een Rotter-
- -mse kunstschilder. Op 12 september 1857 werd hij geboren in een gezin dat weinig 

geen belangstelling had voor kunst. Op 14-jarige leeftijd ging hij van school om op 
het kantoor van zijn vader te gaan werken. Na dit korte tijd met moeite te hebben 
gedaan, werkte hij daarop in de Rotterdamse graanhandel. Het bleek al snel, dat ook 
hier zijn hart niet lag en dat hij ongeschikt bleek voor de handel. Omgang met 
mensen was mede door zijn moeilijk karakter immer een probleem. 
Hij besloot een passie die hij al van jongs af aan had, namelijk tekenen en schilderen, 
te volgen. In het begin stuitte hij op tegenwerking van zijn vader en op een negatief 
advies van de Rotterdamse Teekenacademie. Met ondersteuning en advies van de 
Rotterdamse schilder Rochussen slaagde hij er echter in om op 18-jarige leeftijd tot 
de Haagse Academie te worden toegelaten, waar hij leerling was van Johan Philip 
Koelman en Chr. Neudenberg. In 1877 beëindigde hij zijn opleiding met goed gevolg. 
Aanvankelijk lukte het hem niet als tekenleraar of kunstschilder een boterham te 
verdienen. Wel werkte hij omstreeks 1880 op het atelier van Willem Maris en had hij 
in 1882 zelfs contact met Vincent van Gogh. Na enige tijd in Parijs te hebben gewerkt 
vertrok hij in 1886 naar Amsterdam waar hij bijna zijn gehele leven, tot aan zijn dood 
toe, werkte. 
Breitner kan worden gezien als de schilder van het fin de siècle in Amsterdam en 
schilderde voornamelijk het dagelijks leven in de hoofdstad, in de vorm van stads
gezichten. Maar vooral om zijn soldatenstukken is Breitner bekend geworden, met 
name de 'cavalerie in aktie' hebben hem gemaakt tot de grootste militaire schilder 
van de 19e eeuw. 
qij heeft vele navolgers gehad, maar van hem is slechts één leerling bekend: C.J. Maks, 

e op zijn atelier in Amsterdam werkte. 

Stamreeks 
I Johann Georg Breitner, geb. ca. 1735, landbouwer in Obersteinach, tr. ca. 1760 

Eva Katharina Feuchte. 
Uit dit huwelijk: 
1. Johann Georg Breitner, ged. Obersteinach 14-10-1763, volgt II. 

II Johann Georg Breitner, ged. Obersteinach 14-10-1763, bakker en burger te 
Künzelsau (Württemberg, D), overl. Künzelsau 10-10-1833, tr. Künzelsau 14-8-
1798 Dorothea Rosina Jäger (vlg. 'Sibbe 1942' Ano Rosina Jäger), ged. Künzelsau 
7-4-1775, overl. ald. 20-2-1839, dr. v. Heinrich Wolfgang Jäger en Rosina Susanne 
Maria Meidert. 

Uit dit huwelijk: 
1. Georg Heinrich Breitner, geb. Künzelsau 5-10-1804, volgt III. 
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111 Georg Heinrich Breitner, geb. Künzelsau 5-10-1804, bakker, meester-broodbakker 
te Rotterdam, overl. Rotterdam 6-11-1876, tr. Rotterdam 14-9-1831 Magdalena 
Barth, geb. Rotterdam 6-6-1803, overl. ald. 8-8-1874, dr. v. Johann Wilhelm Barth 
en Magdalena Markman. 
Uit dit huwelijk: 
1. Dorothea Rosina Carolina Breitner, geb. Rotterdam 31-7-1832. 
2. Johan Wilhelm Heinrich Breitner, geb. Rotterdam 21-8-1834, volgt IV. 
3. Johan Georg Hendrik Breitner, geb. Rotterdam 11-11-1836, overl. ald. 7-2-1837. 
4. Magdalena Carolina Breitner, geb. Rotterdam 11-2-1838, overl. ald. 18-6-1889. 
5. Georg Hendrik Philip Breitner, geb. Rotterdam 10-1-1842, bakker en kruidenier, 

tr. Kralingen 1-5-1872 Alida Geertruida Leentvaar. 
6. Johan Georg Breitner, geb. Rotterdam 7-9-1844, overl. Apeldoorn 31-10-1905, tr. 

Rotterdam 24-5-1888 J. Korpershoek. 

IV Johan Wilhelm Heinrich Breitner, geb. Rotterdam 21-8-1834, handelsagent, overl. 
Teteringen 6-5-1909, tr. (1) Rotterdam 30-7-1856 Maria Anna Henriëtte Gort mans, 
geb. Rotterdam 22-1-1828, overl. 1-11-1877, dr. v. Godefridus Gortmans en Mari; 
Marguerita Hanssen van Limburg; 
tr. (2) Kralingen 28-7-1881 Maria Sophia van Hemert, geb. Middelburg 3-6-1846, 
overl. Ginneken 14-9-1924, dr. v. Johan van Hemert en Kaatje Floberg. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Georg Hendrik Breitner, geb. Rotterdam 12-9-1857, kunstschilder, overl. Aerden

hout 5-6-1923, tr. Amsterdam 18-9-1901 Maria Catharina Josephina Jordan, 
geb. Amsterdam 25-8-1866, overl. Zeist 17-9-1948, dr. v. HeinrichFriedrich 
Ludwig Jordan en Maria Elisabeth ten Broeke. 

2. Magdalena Breitner, geb. Rotterdam 22-4-1859, overl. ald. 3-10-1865. 
3. Godefridus Breitner, geb. Rotterdam 21-12-1860, overl. Zeist 16-12-1927, tr. 

Rotterdam 2-9-1898 Marie Jeanette Caroline Rapmund. 
4. Maria Margaretha Breitner, geb. Kralingen 31-8-1862, overl. Amsterdam 12-12-

1942. [s/,ot] 

(door mevr. J.A. van Rouwendal-van Die) 
Ik ben vooral bezig met mijn kwartierstaat, maar verzamel ook de gegevens van de 
families Van Die/Van DienN an Diejen, om hier in de toekomst aan verder te gaan. 
Aanvullingen en correcties kunt u sturen naar: mevr. J.A. van Rouwendal-van Die, 
Not. Steenpoortestraat 49, 1619 CV Andijk. 

Stamreeks 
I Gerrit Jansz. van Die, begr. Wateringen 17-10-1783, tr. (1) voor 1759 Willemijnt 

van der Lee, begr. Wateringen 4-6-1762; otr./tr. (2) Wateringen 17-5/2-6-1765 Antje 
Elisabeth Muyzekan, geb. Baxkum, overl. Maasland 22-10-1825. 
Uit het tweede huwelijk: 
1. Jacob van Dien, geb. Wateringen 26-9-1773, volgt II. 

II Jacob van Dien, geb. Wateringen 26-9-1773, arbeider, straatwerker, tr. (1) Bent
huizen 4-5-1798 Elisabeth Verkerk, ged. Zoetermeer 18-5-1766, overl. Maassluis 
29-6-1808, dr. v. Arie Verkerk en Aagje van der Aa; otr./tr. (2) Maassluis/Naaldwijk 
26-10/11-11-1810 Neeltje Willems Steenks, ged. Naaldwijk 25-6-1780, overl. Maas
sluis 19-8-1832, dr. v. Willem Steenks en Krijna Arijsdr. Loek; otr./tr. (3) Maassluis 
3/27-3-1833 Trijntje Hofslot, ged. Maasland 24-1-1785, dr. v. Jan Woutersz. 
Hofslot en Antje Vrijling. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Gerrit van Dien, geb. Bleiswijk 22-2-1799, volgt III. 
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111 Gerrit van Dien, geb. Bleiswijk 22-2-1799, bouwmansknecht, overl. (Naaldwijk?) 
18-3-1865, tr. (1) voor 1822 Johanna Musekamp, geb. Bakkum 13-9-1799, overl. 
Naaldwijk 15-11-1830, dr. v. Wilhelm Musexamp, en Catharina Berlemant; 
tr. (2) Naaldwijk 11-2-1832 Arendje Loek, geb. Naaldwijk ca. 1807, dr. v. Krijn Loek 
en Trijntje Hoogstraaten. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Willem van Die, geb. (Naaldwijk?) 13-8-1822, volgt IV. 

IV Willem van Die, geb. (Naaldwijk?) 13-8-1822, arbeider, overl. (Rheden?) 1883-84, 
tr. De Lier voor 1851 Jannetje Elswijk, geb. De Lier 3-1-1825, overl. Loosduinen 
8-2-1872, dr. v. Jan Elswijk en Pleuntje Koole. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jacob van Die, geb. Naaldwijk 18-3-1864, melkboer, eigenaar papkokerij, overl. 

Den Haag 25-9-1939, tr. (1) Loosduinen 25-3-1885 Lena Vonk, geb. Rhoon 17-3-
1857, overl. Den Haag 22-5-1917, dr. v. Willem Vonk en Heiltje Barendregt; tr. 
(2) Den Haag 19-12-1917 Anna Zwolsman, geb. Makkum 30-7-1872, overl. Den 
Haag 5-11-1926; tr. (3) Den Haag 3-4-1929 Oeke de Jong, geb. Woudsend 19-11-
1871, overl. Den Haag 20-1-1939. [slot} 

Het 'Kwartierstatenboek deel IV' van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 
1982), blz. 165 e.v. vermeldt: 
183 Neeltje Hermansdr. van Dien, ged. Maassluis 29-10-1755, otr. 's-Gravenzande 

6-9-1776 Hendrik Pietersz. Kermis, ged. IJsselmonde 24-11-1748, begr. 's-Graven
zande 9-10-1807. 

366 Hermanus Barentsz. van Diem, ged. Hillegersberg 19-10-1732, overl. aangeg. 's
Gravenzande 30-12-1808, otr. Maassluis 17-8-1755 Martje Jochemsdr., ged. 
Naaldwijk 9-2-1720 (!). 

732 Barent Hermansz. van Diem, ged. Zoetermeer 16-1-1707, tr. ald. 4-12-1729 
Cornelia Pietersdr. van Leeuwen, ged. Moordrecht 13-5-1706. 

1464 Hermanus Barentsz van Diem, j.m. van Zegwaard, tr. Zoetermeer 29-1-1706 
Grietje Huybrechtsdr. Huysman, j.d. van Zegwaard. 

Voorts, in de herziene uitgave van deel I in dezelfde reeks (Delft 1991), blz. 164: 
(65) Gerrit van Die, (overl. voor 1778?), tr. Oud-Beijerland 4-11-1764 Petronella van 

Gelder, ged. O-Beijerl. 3-12-1738, enz.; zij hertr. 12-7-1778 Korstiaan Groen. 
[L.G.] 

(door Roelof Vennik) 
enealogie 

I Allert Cornelisz. van der Molen, geb. ca. 1490, overl. na 1553., tr. N.N. 
Molenaar te Hillegersberg, betaalde in 1553 de l0e penning en f. 3.0.0 per jaar aan de 
Koninklijke Majesteit betreffende een huis en schuur met berging. 
Kinderen (volgorde onbekend): 
(1.) Cornelis Vermeulen, geb. ca. 1525. 
(2.) Reijer Vermeulen, geb. ca. 1528. 
(3.) Jan Allertsz. Vermeulen, geb. ca. 1530, volgt !Ia. 
(4.) Maarten Allertsz. Vermeulen, geb. ca. 1530, volgt Ub. 

Ila Jan Allertsz. van der Meulen (Vermalen; alias TerbreggenJ, geb. ca. 1530, overl. 
Hillegersberg tussen 1615 en 1617, tr. N.N. 
Als voogd genoemd te Hillegersberg 19-6-1586 over het weeskind van Arien Ariensz. Snijer. 
Kinderen (o.a.): 
(1.) Willem Jansz. Vermeulen, geb. ca. 1560, volgt IIIa. 
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Ilb Maarten Allertsz. van der Meu/,en (Vermolen), geb. ca. 1530, tr. N.N. 
Kinderen (volgorde onbekend): 
(1.) Trijntje Vermeulen, tr. ca. 1570 Cornelis Rochusz. 
(2.) Jan Maertensz. Vermolen, geb. ca. 1555, volgt Illb. 
(3.) Maerten Maertensz. Vermeulen, geb. ca. 1565, volgt Illc. 

lila Willem Jansz. Vermeulen, geb. ca. 1560, overl. voor 9-1-1618, tr. ca. 1585 
M aritge Willems. 
Op 2-10-1615 werd Willem genoemd als voogd over de jongste kinderen van Cornelis Rochusz. 
en Trijntje Willems. Op 30-11-1606 verkreeg Willem een leen te Capelle a/d IJssel (zie 
'Ons voorgeslacht' 1961, blz. 64). 

Uit dit huwelijk: 
1.Hubert Willemsz. Vermeulen, geb. ca. 1600, volgt IVa. 
2. Jan Willemsz. Vermeulen, geb. ca. 1600, volgt IVb. 
3.Leendert Willemsz. Vermeulen, geb. ca. 1600, volgt IVc. 
4. Cornelis Willemsz. Vermeulen, geb. ca. 1610, overl. na 1641. 

Op 15-8-1641 vermeld als voogd over Magdaleentje Barents. 

Illb Jan Maertensz. Vermolen (Vermeulen), geb. ca. 1555, tr. voor 6-9-1593 Maritge 
Cornelis. 
Meester schoenmaker en leerlooier te Hillegersberg, later te Nieuwerkerk a/d IJssel. 

Uit dit huwelijk: 
1. Cornelis Jansz. Vermeulen, geb. ca. 1575, volgt IVd. 

Illc Maerten Maertensz. Vermolen (Vermeulen), geb. ca. 1565, overl. na 1600, tr. N.N. 
Meester schoenmaker en leerlooier te Hillegersberg, later te Nieuwerkerk a/d IJssel. 

Kinderen (volgorde onbekend): 
(1.) Reijmbrandt Maertensz. Vermeulen, geb. ca. 1600, volgt IVe. 
(2.) Cornelis Vermeulen. 
(3.) Maartge Vermeulen. 

IVa Hubert Willemsz. Vermeulen, geb. ca. 1600, tr. ca. 1625 Pietertje Ariens. 
Bouwman te Ommoorden en de Butterdorpspolder, schepen en Ambachtsbewaarder te Hille
gersberg. 

Uit dit huwelijk: 
1. Leentje Vermeulen, tr. Jan Doemnsz. Kerckhoff. 
2. Maritje Vermeulen. 
3. Neeltje Vermeulen. 
4. Claes Vermeulen. 
5. Claesje (?) Vermeulen, overl. 29-8-1712 als huisvrouw van Pieter van Gorkum. 

IVb Jan Willemsz. Vermeulen, geb. ca. 1600, overl. voor 27-10-1655, tr. (1) Claesje 
Ariens Groenewegen; tr. (2) ca. 1631 Jannetje Crijnen. 
Op 27-10-1655 compareert Jannetje Crijnen, weduwe van Jan Willems Vermolen en heeft ver
ticht tegen Willem Jansz. Vennolen voor hemzelf en Lenert Willems Vermolen als geordon
neerd voogd over haar kinderen bij Jan Willemsz. Vermeulen. Uit het eerste huwelijk zijn mij 
geen kinderen bekend. 

Uit het tweede huwelijk: 
1. Leentje Vermeulen, geb. ca. 1631. 
2. Maritge Vermeulen, geb. ca. 1635. 
3. Willemtje Vermeulen, geb. ca. 1636. 
4.lngetje Vermeulen, geb. ca. 1637, tr. Franck Philips Vermeer. 
5. Neeltje Vermeulen, geb. ca. 1638. 
6. Jacob Vermeu/,en, geb. ca. 1640. 
7. Crijntje Vermeulen, geb. ca. 1641/43. 
8. Jan Vermeulen, geb. ca. 1644. 
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IVc Leendert Willemsz. Vermeulen (Vermolen), geb. ca. 1600, begr. Kralingen (aange
geven) 16-11-1670, tr. N.N. 
Verkreeg 9-1-1618 door de dood van zijn vader Willem Jansz. een leen te Capelle a/d IJssel. 
Dit leen betrof 3 morgen land te Om.moorden, belendend ten westen Ocker Steffensz., 
Jan Pietersz. c.s., ten oosten Weijnout Heynensz. en Feijs Jansz. strekkende de Rotte t.ot 
het Capelse land. Compareerde maart/juli 1656 te Hillegersberg samen met Cornelis 
Willemsz. Vermolen, ieder voor zichzelf, Willem Jansz. Vermeulen mede voor zichzelf, zich 
sterk makende voor Leentje Jans, Maritge Jans, Willemtje Jans, Neeltje Jans, Jacob 
Jansz., Crijntje Jans, Jan Jansz. en Ingetje Jans, kinderen van Jan Willemsz. Vermolen. 
Jan Domensz. Kerkhoff gehuwd met Leentje Huberts en zich sterk makende voor Marit-ge, 
Neeltje, Ingetje, Claes, Claesje en het nagelaten weeskind van Trijntje Huberts, kindéren 
en kind$nderen van Hubert Willemsz. Vermolen, tesamen erfgenamen ah intestatato 
van Willem Cornelisz. Speelman, geprocreerd bij Maritge Willems Vermolen. 

Kinderen: 
1. Symon Leenderts, geb. ca. 1635, overl. na 12-1-1701, tr. Hillegersberg (Am

bachtstrouw) 15-2-1669 Knietje Jans Klijnkert. 
2. Pleun Leenderts, geb. ca. 1640, begr. Hillegersberg 3-5-1719, in den kerk en 't 

beste kleed voor den kist betaald/ 7.10.0; tr. Hillegersberg (Amb.-tr.) 11-5-1670 
J annetje Jans Klijnkert. 

IVd Cornelis Jansz. Vermeulen, geb. ca. 1575, overl. Nieuwerkerk a/d IJssel voor 8-8-
1649, tr. voor 1614 Aeltje Ariens Hartichvelt. 
Meester schoenmaker en leerlooier. 
Uit dit huwelijk: 
l.Maerten Cornelisz., geb. ca. 1614/15, overl. Rotterdam (aangegeven) 3-10-1649. 

Meester schoenmaker en leerkoper achter het Achterklooster op de hoek van de Brande
wijnssteeg. 

IVe Reijmbrandt Maertensz. Vermeulen, geb. ca. 1600, overl. na 16-3-1657, tr. N.N. 
Kinderen: 
l.Maerten Reymbrantsz., geb. ca. 1630, overl. in 1709, tr. Annetje Cornelis 

Vergilst (nageslacht te Bleiswijk). 
[slot] 

(door Leo Gijswijt) 
Regelmatig duiken berichten op over bedrijfjes, die voor een relatief gezien gering 
bedrag 'even' uw genealogie uitzoeken of uw familiewapen aanbieden. 
In het kwartaalblad van de Afdeling IJssellanden kwam in nr. 31 een voorbeeld naar 
"<\ren van een door Louter te Rotterdam geleverde 'Geslachtsbeschrijving Van Keulen' 

Ut daarbij een familiewapen, waar weer eens niets van klopte. 
Uok in de afdelingsbladen van Twente en van Kempen en Peelland wordt wederom 
gewaarschuwd voor malifide praktijken. In het blad 'Twente Genea/,ogisch', nr. 2-
1995, geeft de heer W. Kooiman een voorbeeld dat het door hem verzochte wapen 
'Kooiman' niet voorkomt op zijn familienaam, maar op 'Van de Blocquery'! 
Voorts wordt door diverse Af delingen van onze vereniging gewaarschuwd, dat Louter 
nu ook onder de naam 'Boekhandel/Uitgeverij Heraldica' opereert, en wordt tevens 
weer 'Decor Art' (in Breda) aangehaald. 
Wat betekent dit nu voor gerenommeerde beroepsgenealogen en -heraldici. De nega
tieve publiciteit rond deze terecht in opspraak zijnde ateliers en bureaus, lijkt mij 
voor hen die wel kundig en betrouwbaar zijn op dit gebied, niet prettig. • 
En u, de consument en amateurgenealoog, zult waarschijnlijk niet meer weten waar 
u nu wel en waar niet terecht kunt voor betrouwbaar advies of onderzoek. Bij de 
N.G.V. in Naarden en bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag kan men 
u wel vertellen tot wie u zich kunt wenden. In het kwartaalblad van laatstgenoemde, 
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'Genealogie', worden regelmatig advertenties van ter zake kundigen geplaatst, zoals 
van drs. Coenen in Geldrop, of van Verhoog en Warmerdam in Noordwijk aan Zee. 
Ons blad 'Gens Nostra' zou hen deze mogelijkheid ook moeten bieden. 
Maar zou het allemaal niet veel duidelijker zijn en beter werken, wanneer een en 
ander aan banden gelegd zou worden en de consument daardoor zelf kan onder
scheiden wat 'betrouwbaar' en wat 'onbetrouwbaar' is? Mag iedereen zomaar zonder 
kennis van zaken zijn diensten aanbieden, om zich dan vervolgens via geschiedver
valsing te verrijken? En hoe zit het met de geleverde verzonnen of vervalste gegevens, 
zijn deze over pakweg 100 jaar grootschalig verweven met de werkelijkheid? Men 
hoeft maar een keer een kwartierstaat te publiceren, waarin een aantal gegevens zijn 
verwerkt die hij of zij zonder bronvermelding heeft overgenomen, en het eind is zoek. 
Ik denk, dat dit gevaar nu nog door velen wordt onderschat. 
Juridisch lijkt het op zo vele punten aan te pakken: 'valsheid in geschrifte', 'geschied
vervalsing' of 'wanprodukt'. Misschien is er een mogelijkheid, wanneer een beroeps
genealoog zou gaan procederen, omdat zijn beroep te eer wordt gesteld. Of misschien 
zelfs wanneer een Archief, dat stelt dat de geleverde gegevens niet in haar bestandP11 
voorkomt, gaat procederen; zou hierop bijvoorbeeld de Auteurswet van toepass· 
kunnen zijn? Zo zijn er nog wel een aantal dingen te verzinnen. 
Jammergenoeg lijken de mogelijkheden nu nog gering om stappen te ondernemen. In 
mijn ogen zou de aanzet hiertoe gegeven moeten worden door de genealogische vereni
gingen, hetzij door een wetsvoorstel via de politiek (uiteraard algemeen gesteld, waar
mee tevens soortgelijke praktijken aan banden kunnen worden gelegd), hetzij door 
een beroepsgenealoog een soort 'erkenning' te verlenen. Maar dan nog zal met dat 
laatste niet worden voorkomen, dat een 'leek' die nog nooit met genealogie of heral
diek in aanraking is geweest, met malifide bedrijfjes in zee gaat (en verdrinken zal). 

( door W. van Zeeland) 
Zie ook de genealogie Oudaen in "De Nederlandse Leeuw" van 1931, kolom 137-143; 
het onderstaande kan dienen als aanvulling hierop. De akten zijn, tenzij anders ver
meld, afkomstig uit niet-geïndiceerde protocollen van het Oud Notarieel Archief 
Rotterdam, die voornamelijk stammen uit de periode 1691-1700. 
1. O.N.A. Rotterdam, Inv. nr. 926, akte nr. 121, d.d. 17-8-1689: 
Anna de Visscher, huisvrouw van Frans Oudaen Janszoon, winkelier, wonend 
Westnieuwland op de Z.O.-hoek van de Visschersdijck, wil haar testament d.d. 28-6-
1688 aanvullen, zodanig dat haar moeder, Adriana Hollaer, weduwe van Andries de 
Visscher, (mede-)erfgename wordt. 
2. G.A. Den Haag, N.A. Den Haag, bnr. 372, Inv. nr. 2431, d.d. 5-12-1729: V, 
Procuratie ad negotia. Jannetie Kruijt, enige dochter van wijlen Jan Kruijt en wijl~ 
diens huisvrouw Maria Stout, als zodanig voor de helft erfgenaam van wijlen 
Abraham Stout (waarsch. brouwer te Rotterdam in 'De Posthoorn', zie bijv. ONA Rot
terdam, Inv. nr. 968, akte nr. 87, d.d. 25-4-1696), machtigt Anna van der Meer, 
wonende even buiten Rotterdam, wed. en erfgen. van wijlen haar man Frans 
Joachimse Oudaen, nagelaten zoon van wijlen Joachim Oudaen Franssoon en diens 
huisvrouw Ewoutie Stout. 
3. O.N.A. Rotterdam, Inv. nr. 1207, akte nr. 85, (1691-1700): 
Codicille, gepasseerd door Eeuwoutje Maertens Stout en Joachim Oudaen Fransz. 
4. O.N.A. Rotterdam, Inv. nr. 1307, akte nr. 69, d.d. 14-12-1693: 
Afschrift van een afschrift van het 'geboortebewijs' van Aeltje Oudaen, woonachtig te 
Amsterdam, maar naar alle waarschijnlijkheid geboren te Rotterdam: 
"1669 den 14 julij sijnde sondag des morgens te 6 uuren is mijn vrou inde kraem 
gekomen, van een dogter, die wij hebben genaemt aeltje naer de naem van mijn 
290 



suster ook mijn grootemoeder ende grootemoeder van mijn vrou, de goede en groote 
god gelieve haar te zegenen met zijne vreese tot een zalig eijnde, de 28 dito is mijn 
dogter gedoopt met de naem van aeltje op de schoot van haer outmeuij Maertje 
Jochems Oudaen doen out wesende 86 jaren." Volgens de notaris was dit briefje 
ondertekend door de [inmiddels] overleden vader Jochem Oudaen. 
5. Extract Doopregister Geref. Gemeente Rotterdam, d.d. 8-2-1759: 

Lambertus, vader: Michiel Oudaen Franszoon; moeder: Hendrina Rutten; adres: 
Hoogstraat; getuigen: Lambertus Rutten(= grootvader), Maria Sandtbergen. 

6. O.N.A. Rotterdam, Inv. nr. 1352, akte nr. 5½ (sic), d.d. 23-12-1700: 
Joachim ÛU<laen Franszoon verkoopt zijn huis en erf aan de Lombartstraat W.z. 
Belend ten Z. Adriaen Lopick, ten N. Bartholomeus Waerts, vanaf de straat tot aan 
de Rotte, reg. nr. 2155, voor 10.000 car. gld. tot 40 grooten [Vlaams] het stuk. 
7. O.N.A. Rotterdam, Inv. nr. 1354, akte nr. 55: 

Frans Oudaen is gehuwd met Anna de Visser; zij erft van haar moeie Hendrikje, 
gehuwd met Everard van Someren. Ondertekend 28/29-4-1694. 
8. O.N.A. Rotterdam, Inv. nr. 1358, akte nr. 12, d.d. 17-1-1698: 
ewoutje Oudaen huwi voor haar moeder die wed. is van Joachim Oudaen 

Franszoon ~n huis aan de Delftse vaart voor 150 gld. per jaar. 
9. 0.N.A. Rotterdam, Inv. nr. 1463, akte nr. 80, d.d. 21-9-1691: 

Jacobus Oudaan te Rotterdam machtigt zijn broer Johan Oudaan, notaris te Den Haag. 
10. O.N.A. Rotterdam, Inv. nr. 1554, akte nr. 81, d.d. 15-2-1692: 
Joachim Oudaen Franszoon machtigt zijn zwager Christiaen Verburgh tot het ver
kopen van zijn huis v/h 'Het Spijkervat', thans 'De Granaatappel' geheten, gelegen 
aan de Hoogstraat N.z. belend ten 0. de weduwe IJzerloo, ten W. de weduwe 
Natterhoven, strekkende van de Hoogstraat tot achter het huis van de erven Jan 
HuiJberts Rijckewaart a/d Nieuwe Kaasmarkt, voor 3000 gld. In de daaropvolgende 
akte (nr. 82) treedt hij rechtstreeks in contact met de aspirant-koper. 
ll. O.N.A. Rotterdam, Inv. nr. 1726, akte nr. 35, d.d. 20-2-1700: 
Mutueel testament van Michiel Oudaen, koopman en Agatha Sleutel, echtelieden. 

[swt} 

(door Leo Gijswijt) 
Na het vrijgeven van de Russische archieven is het de Duitse DRK-Suchdienst gelukt 
achter het lot te komen van een groot deel van de in de Tw_eede Wereldoorlog in 
Russische krijgsgevangenschap vermiste en overleden personen. De ARD/ZDF
Videotextdienst (= Teletekst) stelt sinds enige weken op de ·pagina's 567 t/m 569 de 

~RK in staat de namen van deze vermisten openbaar te maken. Omdat de afstam
ming van velen van hen onbekend is, wordt men verzocht om contact op te nemen 
wanneer men een vermiste persoon herkent. Hierdoor kunnen nabestaanden sneller 
op de hoogte worden gesteld. 

Ook voor mensen, die genealogisch een binding hebben met Duitsland, kan deze bron 
interessant zijn. De namen staan op alfabetische volgorde op de pagina's 568 en 569, 
welke wekelijks op vrijdag met 340 nieuwe namen worden ververst. Vermeld worden 
achtereenvolgens familienaam, één voornaam, jaar van geboorte, en laatste verblijf
plaats. Bij raadpleging dient men er op te letten, dat het een vrije vertaling uit het 
cyrillische schrift betreft, waardoor het gebruik van klank een andere naam kan 
opleveren. Zo is o.a. de klank die wij met de letter 'H' aanduiden vertaald met de 
letter 'G' (Hakländer = Gaklender). 
Iemand die de naam van een vermiste persoon herkent of nadere informatie wenst, 
wordt verzocht contact op te nemen met: 
DRK Suchdienst, Videotext, Infanteriestrasse 7a, 80797 München, Duitsland. 
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( door Leo Gijswijt) 
Op pag. 282 in het vorige nummer meldde ik, dat de Gemeentebibliotheek van 
Rotterdam in het bezit is van het volledige telefoonboek van de USA. Deze CD-rom is 
inmiddels vernieuwd met de versie van PhoneDisc van maart 1995. 
Volledigheidshalve zij vermeld, dat de in hetzelfde artikel genoemde 'Social Security 
Administration' zich niet op de bibliotheek bevindt. Voor informatie hieruit kunt u 
terecht bij de Afdeling Computerdienst van de NGV, dhr. J.H. Wissink, M. v.d. Stoep
straat 10, 3132 CG Vlaardingen (gaarne antwoordporto bijsluiten). 

Op zaterdag 4 oktober 1995 zal de vierde genealogische Delflanddag worden gehou
den. Van de drie organisaties (Gen. ver. Prometheus, NGV Afd. Delfland en Studie
groep Gen. ''Westland") die deze dag ieder jaar op toerbeurt organiseren, is deze keer 
de Genealogische Vereniging Prometheus de organisator. Er zijn weer tal van de<>
nemende organisaties aanwezig, o.a. Genealogische Vereniging Prometheus, Geneal~ 
gische Werkgroep Oud-Soetermeer, Hist. Kring Benthuizen, Hist. Werkgroep Oud
Wateringen/Kwintsheul, Hist. Werkgroep Oud-De Lier/Oud Westland, NGV Afd. 
Delfland; de NGV Diensten Informatie en Promotie, Computergenealogie, Contact
dienst en Microfiches; Oudheidkundige Werkgemeenschap Delft, Studiegroep Genea
logie ''Westland", Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht". 
Het programma luidt als volgt: 
11:00 openingstijd; na aanvang zullen tot 16:00 uur de stands van de deelnemende 
organisaties te bezoeken zijn. 
12:00 - 12:45 uur: Dr. P.C.J. van der Krogt: Inleiding voor beginnende genealogen; 
13:15 - 14:00 uur: Dr. G. Verhoeven: De mirakels van Delft, middeleeuwse 

wonderverhalen als bron; 
14:30 - 15:15 uur: Dr. H. Klunder: Is uw gevonden wapen wel het juiste? 
Deze 4e Genealogische Delflanddag wordt gehouden in een ruimte van de Faculteit 
der Elektrotechniek van de Technische Universiteit (plaatselijk bekend als E-Kafee) 
met de ingang aan de Corn. Drebbelweg (schuin de straat in tegenover het Shell 
tankstation). De entreeprijs bedraagt / 2,50 p.p., ter plaatse te voldoen. Nadere 
informatie bij D. Korbee, tel. 015-786088; E-mail: dkorbee@si.tn.tudelft.nl 

[R.KV.] 

er in vorige eeuwen ook wel de volgende benamingen werden gehanteerd voor ~ 
namen van de maanden: 
januari louwmaand 
februari sprokkelmaand 
maart lentemaand 
april grasmaand 
mei bloeimaand 
juni zomermaand 
juli hooimaand 
augustus oogstma~nd 
september herfstmaand 
oktober wijnmaand 
november slachtmaand 
december wintermaand 

Pluvióse 
Ventóse 
Germinal 
Floréal 
Prairial 
Messidor 
Thermidor 
Fructidor 
Vendémiare 
Brumaire 
Frimaire 
Nivóse 

VIIber 
VIIIber 

IXber 
Xber 

7ber 
8ber 
9ber 

l0ber 

7b 
8b 
9b 

10b 
(Overgenomen uit: "Genealogica" okt. 1994 pag. 19, uitgave van de Afdeling Flevoland) 
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( door Leo Gijswijt) 
Door diverse nieuwe schenkingen en giften van nieuwe boeken en andere publikaties 
is onze "bibliotheek" uit z'n jasje gegroeid. De ons door de Remonstrantse kerk ter be
schikking gestelde planken in de kast in de kerkeraadskamer zijn overvol en nieuwe 
aanwinsten liggen te wachten op een plekje, zodat ze voor u ter raadpleging beschik
baar zijn tijdens onze bijeenkomsten. Indien er leden zijn die hier een oplossing voor 
hebben, dan kunnen zij zich melden bij de (tijdelijke) beheerder van de bibliotheek, 
onze secretaris dhr. R.K. Vennik. 
Wederom e~ nieuwe aanwinst: 
- Abraham van der Linden, Leven en Werk van een belangrijke 18-eeuwse 
Vlaardinger, Hoogendijkreeks nr. 1, door M.A Struijs, Vlaardingen 1995, 102 pag., 
geïlL (uitg. Ver. Vrienden van het Visserijmuseum, ISBN 90-802527-1-9). 
Onlangs ontving onze Afdeling een zeer fraai uitgevoerd exemplaar van het eerste 
1-'lek in de 'Hoogendijkreeks', door de Vereniging Vrienden van het Visserijmuseum in-

steld in april 1993. Deze reeks is genoemd naar de belangrijke Vlaardingse reders
familie Hoogendijk, in het bijzonder naar A. Hoogendijk Jzn, oprichter van de Dogger
maatschappij en schrijver van het bekende standaardwerk 'De Grootvisscherij op de 
Noordzee' (1893). 
De reeks is bedoeld als publikatiemiddel voor visserij-historische monografieën, die 
commercieel geen uitgever vinden. Te denken valt hierbij aan uitgebreidere rapporta
ges, doctoraalscripties, museumpublikaties etc., die de Nederlandse visserij tot onder
werp hebben. Het redactieadres is: Amalia van Solmslaan 6, 3136 CD Vlaardingen. 

Inhoud 
Abraham van der Linden ·was allereerst touwslager, maar niet minder belangrijk 
waren zijn activiteiten als reder en boekhouder van meer dan 30 haringbuizen, vis
hoekers, koopvaarders en walvisvaarders. Hij was 44 jaar lang lid van de vroedschap, 
vele jaren burgemeester, waarnemend baljuw en penningmeester (thesaurier) van de 
stad. Hij bekleedde vele maatschappelijke functies. 
Verschillende elementen die het gezicht van Vlaardingen bepalen, herinneren nog 
aan hem: de touwbaan en Baanhuis aan de Zomerstraat, de toren van de Grote Kerk 
die gebouwd werd toen hij kerkvoogd was, en vooral het 'Huis met de Lindeboom' 
waar nu het Visserijmuseum in gevestigd is. Kortom, een zeer belangrijk man, bij 
wiens begrafenis de klokken van de Grote Kerk 3 uur lang aan één stuk door beierden. 
Hij kende veel verdiet. Zijn eerste vrouw overleed na 15 jaren huweliJ'k, zijn beide 
zoons stierven in de bloei van hun leven. Eén van zijn dochters en verschillende 
1-leinkinderen overleden aan de pokken in 1766. Zelf mocht hij niet beleven dat zijn 

~en in 1787 door zijn kleinzoon Abraham van Linden van den Heuvell (1756-1832) 
overgenomen werden, nadat ~ijn vrouw Agneta van Reewijk (1696-1787) twintig jaar 
lang zijn zaken bestierd had als een echte Hollandse koopmansvrouw. 
Naast de hoofdstukken over zijn leven, zijn economische activiteiten en zijn maat
schappelijke functies, bevat het boek een afzonderlijk hoofdstuk over de bouwgeschie
denis van het 'Huis met de Lindeboom'. In de bijlagen treft men naast een dertigtal 
foto's een omvangrijke schepenlijst, een genealogie, een tweetal rekeningen van haring
reizen uit 17 44 en een personenindex aan. Een subsidie van de Gemeente Vlaardingen 
maakte publikatie mogelijk. 

Het boek is verkrijgbaar bij de balie van het Visserijmuseum. Voor leden van de 
Vereniging Vrienden van het Visserijmuseum geldt op vertoon van de lidmaatschaps
kaart een reductieprijs van f 22,50. Het museum is gevestigd aan de Westhavenkade 
53, 3131 AG Vlaardingen. 
Het boek is ook verkrijgbaar in de boekhandel voor de prijs van f 27,50, met name bij 
Boekhuis Den Draak, Veerplein 33-35, 3131 CX Vlaardingen. 
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Sinds jaar en dag worden er bij het Gemeentearchief van Rotterdam publikaties over 
de historie van de Maasstad samengesteld en uitgegeven. Archiefinventarissen, gid
sen, catalogi, en rapporten; maar ook kaarten, plattegronden, reprodukties, kalenders 
en prentbriefkaarten. 
Zo nam de toenmalige archivaris J.H.W. Unger in 1888 het initialief tot de uitgave 
van het 'Rotterdams Jaarboekje'. Dit verschijnt nog steeds (sinds 1947 van het 
Historisch Genootschap Roterodamum) en wordt de laatste jaren door het Gemeente
archief zelf uitgegeven. Een eveneens tot de verbeelding sprekende uitgave is het in 
1992 verschenen boek 'De Straatnamen van Rotterdam' (704 pag.). Een ander stan
daardwerk wordt gevormd door de vijf delen van 'De Stadsdriehoek van Rotterdam'. 
Deze boeken geven een beeldreconstructie van de voorooorlogse binnenstad en vooral 
een indruk van de woon- en leefomstandigheden van de bewoners daarin. 
Grote bekendheid kreeg de Archiefdienst met de verzamelwerken 'Ach Lieve Tijd' en 
'Als de Dag van Gisteren'. Met deze in samenwerking met Uitgeverij Waanders in 
Zwolle geproduceerde afleveringen heeft Rotterdam een reputatie opgebouwd. Nerge~ 
in Nederland kenden soortgelijke series een groter succes dan in Rotterdam. 
Inmiddels is in maart 1995 onder de titel 'Rotterdam van Dag tot Dag' een derde serie 
van start gegaan, die de periode 1939-1995 bestrijkt. Nieuw voor Nederland is, dat 
deze een chronologische opbouw kent. 'Rotterdam van Dag tot Dag' wordt gepresen
teerd in 20 afleveringen. 
Sinds 1979 heeft het Gemeentearchief met de Archiefwinkel aan de Coolsingel een 
eigen verkooppunt van publikaties in het centrum van de stad. Niet alleen de eigen 
archiefpublikaties worden er verkocht, maar het totale assortiment aan Rotterdamse 
publikaties is er verkrijgbaar. Boeken die elders niet meer zijn te krijgen, kunnen 
vaak nog in de Archiefwinkel worden aangeschaft; aan de balie en op het Gemeente
archief is een overzicht van de publikaties te verkrijgen. 
Belangrijke, nog te verkrijgen titels: 
- 7nventaris van het Oud-Archief van de Stad Rotterdam 1340-1813', Rotterdam 

1976, 2 dln. 
- Inventarissen van voormalige gemeenten Overschie, Schiebroek, Hillegersberg, 

IJsselmonde, Pernis, Hoogvliet. 
- 'Catawgus van Handschriftenverzameling', Rotterdam 1970, 2 dln. 
- 'Een Hollands Stadsarchief; wegwijzer tot onderzoek', 2e druk, Rotterdam 1986, 

115 pag. 
- 'Gids Tweede Wereldoorwg Verzamelingen in het Gemeentearchief Rotterdam', 

Rotterdam 1990, 256 pag. 
- 'Zeehavenbeleid van Rotterdam 1968-1975', Rotterdam 1978, 2 dln. 
- 'Register Rotterdams Jaarboekje 1888-1982', Rotterdam 1984. 
- 'Rotterdams Voetbalgwrie 1886-1986', Rijswijk 1986. 
- 'Kleurrijk Rotterdam', Rijswijk 1985, 2 dln. 
- 'Rotteurodam foto/mens', Rijswijk 1989. 
- 'Sparta 1888-1988', Rotterdam 1988. 
- 'De Straatnamen van Rotterdam', Rotterdam 1992. 
- 'Het Ontstaan van de middeleeuwse Stad Rotterdam', Alphen a/d Rijn 1992. 
- 'Het Wapen en de Vlag van Rotterdam', Rotterdam 1992. 
- 'De Stadsdriehoek van Rotterdam', Rotterdam 1993/1995, 5 dln. 
- 'De Rotterdamse Arbeidsinzet: Rotterdam 1994. 
- 'In Plaats van Uw aardse Ouders; Geschiedenis van het Geref Burgerweeshuis te 

'-----

Rotterdam', Rotterdam 1995. 
- 'Rotterdam van Dag tot Dag', Zwolle/Rotterdam 1995/1996, 20 aflev. 
- Afleveringen van 'Ach Lieve Tijd' en 'Als de Dag van Gisteren'. 
- Voorts een groot assortiment aan (brief-)kaarten, plattegronden, reprodukties etc. 

[L.G.] 
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De volgende bijeenkomsten zullen plaats hebben in een zaal van de Remonstrantse 
kerk, Museumpark 3 (hoek Westersingel), Rotterdam; bereikbaar per metro (station 
Eendrachtsplein), met buslijnen 32 en 39 en tramlijnen 4 en 5. 
Zoals gewoonlijk is de toegang vrij. 
21 september 1995 - donderdag. 20.00 uur: Mr. C.J. van Heel uit Hattem, archief
inspecteur in Overijssel, spreekt over "DE GENEALOGISCHE NAWERKING VAN 
DE FRANSE REVOLUTIE". 

17 oktober 1995 - dinsdag, 20.00 uur: dhr. J.W.H. Olyslagers, voorzitter van de 
Genealogische Vereniging Westland met een lezing over "IIlSTORIE EN FAMILIES 
IN HET WBSTLAND". 
28 november 1995 - dinsdag, 20.00 uur: dhr. Dr. J. Kok uit Alkmaar van het 
Instituut Sociale Geschiedenis in Amsterdam met de lezing "ACHTERGRONDEN 
VAN BUITENECHTELIJKE GEBOORTEN IN DE 19e EEUW". 

[het bestuur] 

(door Jan Hoogendijk) 
Binnen de NGV is een groots project op heraldisch gebied van de grond gekomen. Het 
is bekend, dat er in Nederland een flink aantal manuscript-wapenboeken en wapen
kaarten in diverse archieven wordt bewaard. De informatieve waarde van deze heral
dische bronnen is tot dusver vrij gering. Hoe dat zo, zult u wellicht denken? 
Wel, de toegankelijkheid van deze wapenboeken is erg beperkt, doordat niet op het 
wapen kan worden gezocht doch uitsluitend op familienaam. Op deze wijze blijft een 
voor heraldici en genealogen omvangrijke en zeer interessante bron praktisch ge
sloten. Bij de Dienst Heraldisch Archief is nu een begin gemaakt om de wapenboeken 
en wapenkaarten op te nemen in een computerbestand, dat het mogelijk maakt langs 
diverse invalshoeken opvragingen te doen via de blazoeneringen. 
Twee werkgroepen zijn inmiddels aan de slag gegaan. De eerste resultaten beloven 
veel voor de nabije toekomst. Welke resultaten zijn er met dit project te behalen? 
- voor het eerst in de geschiedenis kunnen alle beschikbare bronnen in één verzamel
bestand worden geraadpleegd op multifunctionele wijze. 
- elk NGV-lid kan te zijner tijd in Naarden een snel en uitgebreid antwoord krijgen 
op vragen als: bestaat er op mijn familienaam een wapen, of komt er een bepaald 
wapen voor en met welke bronvermelding. 
- de NGV-wapenregistratie en het ontwerpen van een nieuw wapen worden gemak
kelijker gemaakt doordat vooraf op eenvoudige wijze kan worden nagegaan of het 

,,pen al bestaat. • 

'Tfet project verdient een bundeling van alle krachten. Indien er onder de lezers van 
1340 specialisten op het gebied van heraldiek zijn, die in staat zijn een goede blazoe
nering te maken, dan kunnen zij informeren bij de secretaris van de Afdeling 
Heraldiek (zie 'Gens Nostra'van juni 1995), of bij de coördinator van het project: 
Dhr. J.P.C. Hoogendijk, Acacialaan 9, 3831 XM Leusden, tel. 033-941592. 

(Artikel grotendeels overgenomen uit: 'Heraldisch Tijdschrift', jrg. 1, nr. 1, jan.-mrt. 1995, pag. 14) 
[L.G.] 

Het Haags Gemeentearchief is tegenwoordig gevestigd in het nieuwe stadhuis aan 
het Spui. De openingstijden zijn van maandag t/m zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur. 
Adres: Spui 70, 2511 BT Den Haag, tel. (070) 353 2000, fax (070) 353 7010; computer
systeem 'De Digitale Hofstad': http://ddh.bart.nl./hregio/gemeente/hga.html [L.G.] 
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"IAGBN 
Ieder 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 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 vraag
steller worden gezonden. Vragen kunnen, uitsluitend schriftelijk, gericht worden aan: 
Redactie 1340, Leo Gijswijt, Postbus 25056, 3001 HB Rotterdam. 

147. SPROS 
Petrus Josephus Spros, geb. ca. 1797, won. Rotterdam achter het klooster, tr. Elisa
beth van Prooijen, geb. Rotterdam 10-10-1802, dr. v. Jan van Prooijen en Cornelia 
van Gelderen. Gevr.: doop-, geb.-, trouwdatum en -plaats van Petrus Josephus Spros 
en zijn voorgeslacht. 
A. de Jonge, Oranjestraat 119, 2983 HN Ridderkerk. 
148. EI(J)GENRAAM / ENGENRAAM 
Reeds geruime tijd ben ik bezig met het samenstellen van een genealogie van h"+ 
geslacht Ei(j)genraam, waarvan leden te Den Haag, Delft, het Westland en Vla~ 
dingen voorkwamen. Gaarne kom ik in contact met andere onderzoekers die zich met 
dit geslacht bezig houden. Meer specifiek heb ik de volgende vragen: 
(a) Jacobus Hendricksz. Eijgenraam, ged. 't Woudt 18-5-1704, tuinder te Noordhoorn 
onder Woudharnas, tr. Rijswijk 26-2-1737 Willemijntje Owee (Nowee), ged. Delft 12-
10-1708, dr. van Joris Willemsz. Owee en Grietje Thijse de Ruijter. Uit dit huw. ten 
minste: (1) Hendrik, ged. 't Woudt 13-4-1738; (2) Grietje, ged. Schipluiden 26-2-1741. 
Gevr.: overlijdensdata van dit echtpaar en gegevens over hun nageslacht. 
(b) Jacobus Eijgenraem, ged. Den Haag 12-2-1682, tr. Voorburg 15-11-1711 Jannetje 
Dirx van der Wegt, j.d. van Voorburg. Uit dit huw. ten minste: (1) Cornelia, ged. 
Rijswijk 8-4-1714; (2) Dirk, ged. Voorburg 11-11-1712; (3) Dirkje, ged. Voorburg 2-6-
1719, over!. (aang.) Den Haag 1-12-1803. Gevr.: aanvullende informatie over dit 
echtpaar en hun nageslacht. 
(c) Pieter Engenraam, ged. Den Haag 2-3-1735, marktschipper van Rotterdam op Den 
Haag, overl. Rotterdam 24-6-1800, otr. Den Haag/Rotterdam 7-8-1768 Helena van 
Vessem, j.d. van Baardwijk. Gevr.: doop, over!. en voorgeslacht van Helena van 
Vessem. Het echtpaar maakt 21-9-1768 testament voor schepenen van Drunen. Wat 
kan de reden van hun verblijf aldaar zijn geweest? Uit diverse akten blijkt dat het 
echtpaar bevriend is met de familie van Thomas Herman Eiikelberg. koopman te 
Rotterdam. Gevr.: meer informatie over deze Eijkelberg en de relatie tussen beide fa
milies. Zakelijk werkte Pieter Engenraam samen met drie andere marktschippers van 
Rotterdam op Den Haag, nl. Amoldus Verstege, Pieter Ouwerkerk en Jan Godfried 
Reini.ke. Hoe organiseerden de 18e eeuwse marktschippers zich? 
Michel R. Doortmont, Lester Youngstraat 26, 3069 XM Rotterdam. 

1340 is het jaar waarin op 7 juni aan Rotterdam stadsrechten werden verleend door graaf Willem IV; 
en uitgave van de Afdeling Rotterdam e.o. van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Het blad verschijnt vier maal 
per jaar. Afdelingsleden ontvangen het blad kosteloos. Overige leden van de NGV kunnen 1340 ontvangen indien zij 
•bijkomend lid• worden van onze afdeling. Een abonnement voor niet-leden bedraagt f 12,50 per jaar (te voldoen op 
gironr. 5246157 t.n.v. penningmeester dhr. t.J. van Rooij te Schiedam). Het bestuur heeft áe taken als volgt verdeeld: 

Voorzitterschap en computtrzaken: Penningmeester en DIP-functionaris: 
Dr. M.R. Doortmont, Lester Youngstr. 26, 3069 XM Rotterdam E.J. van Rooij, Bachplein 265, 3122 JC Schiedam 

Secretariaat en a!Q. correspondentie: NGV Contactdienst (CAI.S): 
R.K. Vennik, Burg. Van Slijpelaan 45, 3077 AD Rotterdam B. Blommers, Reinkenstr. 1, 3314 WE Dordrecht; 
Redactie 1340: tel. vragenlijn (op werkdagen 09.00-15.00 uur): 
L. Gijswijt, Postbus 25056, 3001 HB Rotterdam (078) 32 26 03 

Ledenadministratie en verzending 1340: LidmaatKhap NGV en adreswijziging Gens Nostra: 
C. Richel-Hatersel Koning, Nederlandse Genealogische Vereniging, Postbus 976, 
Coppelstockstr. 2, 3132 XN Vlaardingen 1000 AZ Amsterdam 

Overname van teksten slechts toegestaan met vermelding van bron en auteur. 
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