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NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

MEDEDELINGENBLAD VAN DE AFDELING ROTTERDAM EN OMSTREKEN 
JAARGANG 9 DECEMBER 1995 No. 4 

~rn~lnrnrrmrn~m1rf m~FIT~mr~m1rHumii"NlMET~iftffloi!aT1m~rnrnnr un~mrm~nrnniiinirrm~rf TTIT 
( door A. Hartmans) 

De hierna volgende personen uit Delft, Dordrecht, Lekkerkerk, Naaldwijk, Rotterdam, 
Schiedam, Sliedrecht en Zwijndrecht worden vermeld in Niervaart, zoals Klundert 
werd genoemd en tot 1814 als gemeente deel uitmaakte van Zuid-Holland. In dat jaar 
werden de grenzen verlegd en werd Klundert een Brabantse gemeente. 
In de rechterlijke stukken kwamen de personen zelf naar Niervaart en/of werden 
door iemand anders vertegenwoordigd om in hun naam op te treden. Tussen 1558 en 
1603 werden 56 vermeldingen gemaakt van personen uit bovengenoemde plaatsen, 
die banden hadden met Niervaart (Oud Rechterlijk Archief [ORA] Klundert, Streek
archief Nassau Brabant, Prins Hendrikstraat 4, Zevenbergen). 

Delft: 
1. ORA Klundert, Inv. nr. 3, 4-12-1573: 
Arent Henricx, brouwer tot Delft, contitueert tot borg over Hans Tollenaer, capyteyn. 
2. ORA Klundert, Inv. nr. 4, 9-2-1577: 
Tobias Jansz., won. tot Delft gequiteert door Ceasar Porijnijn won. tot Bergen op 
Zoom wegens arrest als comparant onder voors. 
3. ORA Klundert, Inv. nr. 4, februari 1577: 
Tobias Jansz., won. tot Delft samen met Hans Willemsz., boeckbinder tot Bergen op 
Zoom als gemachtich en uit naam van Ceasar Porijnijn i.v.m. actie en transport. 
4. ORA Klundert, Inv. nr. 4, 9-4-1579: ' 
Frans Adriaens als gemachtich van Cornelis Adriaens, brouwer in de Schenck.kanne 
tot Delft eist van Claes Domis en Cornelis Laurens als borg voir Jan Pyeters van 
Beest 100 Kgld. 
5. ORA Klundert, Inv. nr. 4, 29-10-1579: 
Frans Adriaens nom. Cornelis Adriaens, brouwer in den Schenckanne tot Delft eischt 
~laes Dom.is nazaet van Gijsbert van Royen als borge voir Jan van Beest 50!:. 

Dordrecht: 
6. ORAKlundert, Inv. nr. 1, 28-9-1558: 
D'eersame ende dyscrete Jan Jans de Coninck, poorteren stad Dordrecht, heemraedt 
en ingeersde des landts van Sevenbergen oyck vervangende hem mede Jeromis Rode, 
won. in 's Gravenhage, man en voocht van Magdaleen van Hofwegen etc., i.v.m. het 
oprichten van de wintmolen te Zevenbergen. 
7. ORA Klundert, Inv. nr. 1, 21-2-1559: 
Sijmon Thijs bekend ter rechter schuldich te wezen Hubert Jans tot Dordrecht de 
somme van 6 Kgld. 19 st. ter cause van soetelarije. 
8. ORA Klundert, Inv. nr. 1, september 1560: 
Betaelinge Thijs Cornelis wed. tot Dordrecht beset de schuijte van Aryaen Jans jongen 
admirael. 
9. ORA Klundert, Inv. nr. 1, 3-12-1562: 
Heijnrick Jans, timmerman belooft Aert Cornelis tot Dordrecht te betaelen lOf: artoys. 
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10. URA Klundert, lnv. nr. 1, :n-5-156:.i: 
Bernaerdt Veris eijscht Thonis van Beest 12{ artoys van borchtocht tot Dordrecht 
gedaen. 
11. ORA Klundert, Inv. nr. 2, 12-10-1564: 
Adriaen Ancxz. bekendt Job Cleijsz., van Dordrecht schuldich te wesen 6 Kgld. 
12. ORA Klundert, Inv. nr. 2, 25-3-1565: 
Cornelis Block als voicht van de weeskynderen Mariken int hert tot Dordrecht. 
13. ORA Klundert, Inv. nr. 2, 15-5-1565: 

. Frans Cornelis, hootcooper tot Dordrecht, (wijlen), i.v.m. paard met veulen, staende 
binnen het dorp. 
14. ORA Klundert, Inv. nr. 2, september 1565: 
Is Henrick Jans Breeckwint rechterlijck gestraeft te versoecke van Aert Pieters 
Spaengaert en dat voors. Henrick ten huijse van Adriaen Jacobs, brouwer tot 
Dordrecht is geweest uit name van Jan van Beest. 
15. ORA Klundert, Inv. nr. 2, september 1565: 
Conditie Cornelis Coster dat hij Henrick Jans Breeckwindt zal vrijhouden van 
Jochim de saylmaecker tot Dordrecht ende somme van 6 ponden Vlaems 10 st. die 
Cornelis Coster schuldich is aan de voors. Hendrick Jans Breeckwindt (?). 

16. ORA Klundert, Inv. nr. 2, 26-9-1566: 
(Geerit) Sas nom. Theunis Aerts huijsvrou tot Dordrecht eijst Dierick Ariaens den 
Tuijn met een obligatie 14{. 
17. ORA Klundert, Inv. nr. 2, 10-10-1566: 
Evaert Brandt nom. Aris Frans, houtcooper tot Dordrecht eijst Goossen Baldewijns 
met een obligatie van 7t. 
18. ORA Klundert, Inv. nr. 2, (7)-11-1566: 
Evaert Brandt als gemachtich van Aris Frans, houtcooper tot Dordrecht is gechiert 
aende somma van 8 Kgld. 10 st. voor de oncosten. 
19. ORA Klundert, Inv. nr. 2, 21-1-1567: 
Michiel Lambrecht geloofde 21 january te betalen Jan Huijgens coeckbacker tot 
Dordrecht de somme van 8 Rgld. als volstaende pand ende verwonnen recht. 
20. ORA Klundert, Inv. nr. 3, 3-6-1568: 
Adriaen Cornelisz. bekent Lijnken Pieters als huijsvrouwe van Aert Cool, laken
cooper tot Dordrecht schuldich te zijn 7 f, 6 st. 
21. ORA Klundert, Inv. nr. 3, 11-12-1568: 
Is Geraert Sas als gemachtich van en in de naem van Cornelis Block, wijncooper tot 
Dordrecht als getr. hebbende Mariken Diricx, wed. Rutger Dircx. 
22. ORA Klundert, Inv. nr. 3, 27-11-1569: 
Willem Eewouts en Janneken Peeters, van Dordrecht geass. met haren voogd 
Anthonis van de Broeck ende constituerde hunnen persoonen en goeden borg voor de 
schuld van Cornelis [ .... niet ingevuld) aen Frans Wouters over den coop van een 
platgeboende schuijte. 
23. ORA Klundert, Inv. nr. 3, 23-6-1575: 
Gillis van der Meer als oppervoicht van de weeskinderen van Anthonis van de Broeck 
constitueert Aerdt Gielis, mackelaer tot Dordrecht omme seckere balen meede te 
vercoopen binnen Dordrecht de voorn. weeskinderen toebehorende. 
24. ORA Klundert, Inv. nr. 3, 7-12-1576: 
Willem Willems, ijsersmit der stede van Dordrecht won. als voicht van het onmondich 
weeskint van Adriaen Pietersz. dye men noempt Cooman Aentgen geprocreert bij 
Mariken Henricxdr. salr. 
25. ORA Klundert, Inv. nr. 4, 1-5-1577: 
Verklaren Aelbrecht Jonasz. en Jacob Simons afgerekend te hebben van seeckeren 
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costen gevangenis ten huijse Aelbrech Jonasz. Verstech tot Dordrecht. 
26. ORA Klundert, Inv. nr. 4, 14-6-1577: 
De wed. Ocker Laureys, van Dordrecht eist van Jacob Sijmons van verteerde costen 
bij hem sijnde soldaten ende artificatie voir schepenen Dordrecht gepasseert. 
27. ORA Klundert, Inv. nr. 4, 10-12-1579: 
Jan Anthonisz. nom. Dirick Diricx, schipper tot Dordrecht tegen Jan Aerden 
verweerder i.v.m. betalinge van lOOi vancoop van een schip. 
28. ORAKlundert, Inv. nr. 4, 17-3-1580: 
Ontfang Jacob Geerts tot Dordrecht, tot behoef en uit naam van Henrick Floris 18i 
van zekere penningen. 
29. ORA Klundert, Inv. nr. 4, 24-3-1581: 
Heeft Jacob Sijmons voor de jaarlijkse pacht van 20 bunder land, die hij heeft 
gehuurd en gepacht van mijnheer Jan de Roo, van Dordrecht, heer van der Tempel 
voor de tijd van 8 jaren. 
30. ORA Klundert, Inv. nr. 5, 16-6-1595: 

~ D'eersame Ancelmus Adriaens met Christina Jansdr. zijnde wettige. huijsvrou en 
bekende schuld aen Michiel Michelss coopman tot Tholen en Cornelia Martensdr. 
zijne wettige huijsvrou 1650 gld. f;er zake van hen comparanten in hunnen noot tot 
hunne wel gevalle geleend hebben etc.; borgen zijn Pyeter Andryes Walen en Jan 
Buijsen binnen Dordrecht. 
31. ORA Klundert, Inv. nr. 5, 27-9-1595: 
Adriaen Jans ontfanger van de gemeene middelen binnen Dordrecht in den name en 
als voogt van Anna Stevens Dordrecht, won. tot D[ ..... ]wijck, Marik.en Stevensdr. voor 
haer selve, Cornelis Pyeters als man ende voogt van Volcxken Stevensdr. alle erfgen. 
van Steven Wilmss tot Dordrecht ende hebben geconstitueert Herman van Groenlant 
vorster in Nyervaert omme alle hun saecken en questiën te behartigen. 
32. ORA Klundert, Inv. nr. 5, 26-10-1595: 
Cornelis de Valle, brouwer tot Dordrecht aenlegger en Pyeter Laurensz. Sant ver
weerder. 
33. ORA Klundert, Inv. nr. 5, 28-3-1596: 
Wouter Aerts ende Sebastiaen Wilmsz. Locht als transport hebbende van Jan Henrick 
Dircx ende Michiel Anthonis, houtcooperen tot Dordrecht in cause van mandamente 
van relyef ende requeste[ .... ]. 
34. ORA Klundert, Inv. nr. 5, 30-4-1596: 
Cornelis Gielis impetrant van brief van inductie van de heeren Staten van Holland 
etc., aenlegger tegen Adriaen Thonis, schipper van Dordrecht in desen verweerder, etc. 
35. ORA Klundert, Inv. nr. 5, 4-8-1596: 

~ Pyeter Walen, van Dordrecht en bekende coopmanschap gehandelt te hebben met Jan 
Cornelisz. Blom daarvan contracte is opgemaeckt. 
36. ORA Klundert, Inv. nr. 5, 3-10-1596: 
Ancelmus Adriaens als hebbende actie en transport van Pyeter Andryes Walen (?] 
eijst Wouter Aerts als borge voir Pyeter Laurens Smidt wegens een obligatie. 
37. ORA Klundert, Inv. nr. 5, 20-6-1598: 
Adriaen Jansz. Spruijt licentaet alhier. Bekent schuld aen Anthonis Willems, coop
man van wijnen binnen Dordrecht. 
38. ORA Klundert, Inv. nr. 6, 25-11-1599: 
Philips Paymans als proc. hebbende van Boudewijn Conincx, brouwer tot Dordrecht, 
transp. hebbende van Pieter Walen versterckt zijne erfpen. opt huijs van Pieter Floris. 
39. ORA Klundert, Inv. nr. 5, 18-4-1600: 
Marmus AuIDJ,stijns, van Dordrecht getr. met Mayken Gerritsdr. wed .. van David 
Daniëls [?] heeft geconstitueert Herman van Groenlant. 
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4U. U.KA Klundert, lnv. nr. 5, 13-7-1600: 
Cornelis Pieters van Zanen, won. in den Hage, getr. Mariken Adriaens Spruijtensdr.; 
Holwijde [?] getr. met Lijsbeth Adriaens Spruijtendr.; Andries Bouwens, getr. 
Grietken Adriaen Spruijtendr. won. tot Dordrecht, nagelaten kinderen van wijlen 
Adriaen Spruijt Jansz. in zijn leven licentmr. binnen der stadt Nyervaert alias 
Clundert. Verder worden vermeld: 
Nicolaes Ruijs, Geerit Noyen, Thonis Willems, Willem Thonis, Nicolaes Pieters, 
Damis Philips[ .. ..], Jan Dur[. .. ] van Acht, Geerit Frans Snoerk, Cornelis Jacobs 
Berck, [ .... ] Aelwijns, Jacob Buritsz. als erfgen. van Cornelia Willems salr., wed. van 
Evert Adriaens [Spruijt?], de wed. en erfgen. van Pieter Anthonis salr., Maria vande 
Honaert wed. wijlen Blasius Boonthe [?], Coenraet Schaefs [?], won. tot Dordrecht, 
Job Pieters burgermr., Adriaen Diericx zijdenlakencooper, Jacob Martens laken
cooper en David de Leen, won. tot Rotterdam alle bekende crediteuren vande voorn. 
Adriaen Jans Spruijt salr., getr. met Leenken Damassche. 
41. ORA Klundert, Inv. nr. 5, 17-7-1600: 
Bastiaen Diricx won. op te Tonnekrecke onder den Clundert bekend schuld aan Claes 
Pauwels, zeijlmacker won. tot Dordrecht wegens koop van een schuijt. Borg: 
Ghijsbrecht W alravens van Ballegoy ende Henrick Floris. 
42. ORA Klundert, Inv. nr. 5, 11-12-1600: 
Servaes Noyen [?] coopman van Dordrecht bekend ontvangen te hebben van Cornelis 
Reynaerts pas[ ..... ?] van Wijnant Michault 600 gld. in mindernisse van 1000 gld. 
Borg: Otto Goossens. 
43. ORA Klundert, Inv. nr. 5, 4-6-1601: 
Thonis Leenderts won. op te Royvaert onder dese heerlijckheijt bekend schuld aan 
Govert Geraerts schipper tot Dordrecht wegens koop van een waterschuijt. 
44. ORA Klundert, Inv. nr. 5, 10-1-1602: 
Philips Paeymans als proc. hebbende van Anthonis Willems, wijncooper tot Dordrecht 
et qualite op de penningen van den custingbrief van den huijse genaempt "Den 
Bonteosch" berustende onder den curateur van den gereputeerden sterfhuijs van 
Adriaen Jans Spruijt wegens schuld van wijnkoop. 
45. ORA Klundert, Inv. nr. 5, 23-3-1603: 
Pieter Pieters, houtcooper tot Dordrecht heeft geleyt op Jan Geraerts Timmerman de 
custing of erfpen. van zijne vercochte huijsinge in de Molenstraet [binnen Klundert]. 

Lekkerkerk: 
46. ORA Klundert, Inv. nr. 3, 20-11-1567: 
Joachim[ ..... ], Neelken Cornelis, won. tot Lekkerkerk eist Ariaen Ariaens Keijser van 
borgtocht 70f.. 

Naaldwijk: 
47. ORA Klundert, Inv. nr. 4, 31-5-1583: 
Philips Anthonis won. te Naeltwijck in Hollandt als man en voicht van Neeltgen 
Pyeter Henricxdr. 

Rotterdam: 
48. ORA Klundert, Inv. nr. 3, 12-12-1571: 
Evert Brandt beset alsulcke penningen als Dirick Jans timmerman van Rotterdam 
berustende heeft onder Goossen Baldewijns. 
49. ORA Klundert, Inv. nr. 5, 9-7-1595: 
Jan Henricxz. Vrees daertoe versocht bij Jan Huijgens bode der stadt Rotterdam 
gesonden van Geerit Jacobs Bruin [of Bruin] als gemachtich van Capyteijn Thomas. 
Ende verclaerde hij comparant dat hij egeene andere goeden meer hadde als een 
obligatie van 26f, luijdende op Cornelis Aert Comelisse, daertoe een quat out 
beddeken, d'welck een andere crediteur in handen staet. 
300 



60. ORA Klundert, Inv. nr. 5, 23-8-1596: 
Jan Hyeman beset de penningen die Elant Gijsbrechts Trom per, van Rotterdam heeft 
staan aan Henrick Algris van koop van een merriepeert. 
51. ORA Klundert, Inv. nr. 5, 3-10-1596: 
Jan Heijnen aenlegger contra Eelant Ghijsbrechts Tromper. De voors. aenlegger eijst 
op grond van zijn besetinge gedaen op de l00f dye de aenlegger heeft berustende 
onder Henrick Floris. 
52. ORA Klundert, Inv. nr. 5, 7-11-1596: 
Jan Henricx aenlegger contra Eelandt Ghijsbrechts Tromper verweerder Joncfrou 
Johanna Schoten wed. wijlen Gommaer de La[ .... ] aenlegger contr Marten de Louckre 
rentmeester van Nyevaert verweerder. De aenlegger contendeert tot betalinge 
volgens een obligatie verschenen 20-3-1588 en nog een van 23-7-[1587 of 1589). 

Schiedam: 
53. ORA Klundert, Inv. nr. 5, 26-4-1596: 
Mr. Henrick van Malibu, rector binnen Schiedam verklaard mitsdesen op te zeggen 
alsulcke proc. gemachtichschap als hij eertijts heeft verleden Cornelis Pyeters zijnen 
swager won. in Baerlebosch hem bedanckende van zijnen dyenst ende administratie. 

Sliedrecht: 
54. ORA Klundert, Inv. nr. 3, 18-3-1569: 
Adriaen Jans uijt Sliedrecht als oom en voogt van de weeskinderen van Willem Jans 
de Hollander. Er is ook wijlen Pieter Jans de Hollander getr. Pyeterken Rochusdr. 

Zwijndrecht: 
55. ORA Klundert, Inv. nr. 3, 1-8-1570: 
Peeter Frans de Wit won. in Swijndrecht en constitueerde zijn persoon en goederen te 
borge voor een roeyschuijte dye Geerit Adriaens de Visscher nagevoicht ende afge
nomen heeft [van] eene IJselbrandt Arisz. 
56. ORAKlundert, Inv. nr. 5, 8-5-1595: 
Jacob Bartholomeuss schouteth in Swijndrecht bekend verkocht te hebben aan 
Cornelis Michiels het vyerde paert van alsulcke huijse mette erve als hem comparant 
eertijts is aenbestorven van Cornelis Meus [was schepen van Klundert 1572-1583) 
zijne broeder salr. memorie, staende ende gelegen alhyer in Nyervaert, 0. van de 
Botcreeck, Z. van Jan Catmans, N. van Adriaen van der Broeck, voirts kende de 
voors. comparant in den name ende als oom en voocht Claes Cornelis van wijlen 
Cornelis Claes vercocht te hebben het 24e deel in't huijs metter erve aende voorn. 
Cornelis Michiels in de voors. vyerde ende 24e deelen. [swt] 

,1r\lf.ll~1\~l!!l\1\IlH!r!i~ii'1\\lliiiiiiiiiiiiI1ff.Zl.JNi~tQO.TB:!OEGl:N\~\~\k!1!\H\l\1\111\11\\jj\\1\\11}1!\l\1\\\11\\\1!\1\\j\j 
( door Leo Gijswijt) 

In het Notarieel Archief op het Gemeentearchief Rotterdam vond ik de volgende, 
opvallende akte (ONA-Rtd. 2162, blz. 1027, 1028): 

"Op heden den llm December 1719 compareerden voor mij Herbert vander Meij, 
openbaar nots: te Rotterdam, en voor de nagenoemde getuigen, Willem Adre, 
wonende binnen dese stad en Arij Maartens, wonende te Dordregt, zijnde beide van 
competenten ouderdom, dewelke verklaarden en getuigden, ter requisitie en verzoeke 
van d'hmi Jan Jacobs Vaandrig ten dienste deser Landen, Johan Gieswiet en Reinier 
Vermeulen Coopluiden te Dordregt voorni, waar en waaragtig te zijn, dat op den 22~ 
october deses Jaars 1719 des avonds, den tweeden attestant is gekomen ten huise van 
Josina Jackie, alwaar den eersten attestant was, dat hij tweede attestant aldaar 
gevonden heeft, de personen van de voorn: requiranten als mede van Gerrit van 
Blokland, dat aldaar tussen den tweeden attestant en zeker vrouwmens aldaar mede 
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present, eenige woorden zijn gevallen, dat den voorn: Hloklant zijn bloote degen daar 
op uit getrokken hebbende, den voorn: vaandrigh Jacobs toen ter tijd den tweeden 
attestant om verdere woorden als anders voor te komen, uit den huise heeft geleit, 
dat den tweeden attestant op straat zijnde door den voorn: Bloklant is gevoegt 
geworden, dat den voorn: Bloklant den tweeden attestant daar op met zijn degen 
heeft geslagen, dat den voorn: Gieswiet jegens den voorn: Bloklant zeide, wat laat het 
staan, ziet wat gij doet, dat wijders den tweeden attestant dien gantsen avond en 
vervolgens, door niemand anders geslagen is geworden als door den voorn: Blokland 
alleen, ende eijndelijk dat den voorn: vaandrig Jacobs, Johan Gieswiet en Reinier 
Vermeulen geen degen off mes hebben getrokken, nog ook niet met een gtok off 
rotting hem hebben geslagen. Eindigende hier mede hunne getuigenisse, geven voor 
redenen van wetenschap als in den text denselven Blokland wel te kennen {hebbende 
op dien voorn: avond een swart kleed aan en werdende voor 't geheele geselschap, 
Bloklant genoemt} en van 't gene voors: is nog goede geheugnisse te hebben, 
presenterende en in getuigen desnoods, en daar toe nader verzogt zijnde met eede te 
bevestigen. Aldus gepassi binnen Rotterdam ter pres! van Cornelis d'Boot 'Er en 
Lambregt de Boudt als getuigen. [Ondertekend door:] Willem Abre [kruisje], Arij 
Maartense [kruisje], Cornelis d'Boot Er., L.D. Boudt en W. Vand: Mey Nots:" [slot] 

( door W. van Zeeland) 
Inleiding 
Ging het bij het fragment-parenteel Jongereus (1340, sept. 1994, p. 249, 250) om de 
plaatsing van Lodewijk Beekhuizen binnen zijn familie, voor de volgende persoon was 
dat niet nodig: Johanna Beekhuizen (1721-1782) kon dankzij een aantal testamenten, 
legaten e.d. keurig geplaatst worden. Curieus was echter een erfenis van ruim 24.000 
gulden, haar aanbestorven van een der belangrijkst.e Rotterdammers in de 18e eeuw: 
Mr. Hendrick Gevers (1715-1761). Men vraagt zich in zo'n geval natuurlijk af, wat 
precies de familierelatie dan wel was. 
Net als bij Elisabeth Jongereus werd door de notaris nauwkeurig geregistreerd. 
welke personen als (verre) familieleden in aanmerking kwamen voor eventueel 
erf deel. Aleen waren meerdere akten nodig, om een en ander te kunnen vaststellen. 
Een tweetal akten legt het verband Beekhuizen-Van Eijk-Valkenhof, een derde (ONA 
Rtd., Inv. nr. 3027, blz. 846, d.d. 14-6.-1762) het verband Van Eijk-Valkenhof
Ysbrandsz-Gevers. De eerste twee en nog andere akten worden vermeld in onder
staand fragment. DTB-data zijn geref., tenzij anders vermeld. 
Zoals al door verschillende personen meerdere malen is gezegd, leveren dergelijke 
akten de ''krenten in de pap", als het om familiegeschiedenissen gaat. Wij kunnen 
hierbij opmerken, dat Johanna's jeugd niet zo gelukkig zal zijn geweest, maar dat zij 
daarvoor op latere leeftijd ruimschoots is gecompenseerd, in ieder geval financieel. 

1. Geneagram (Fragment-parenteel Ysbrandsz.) 

I Ysbrant Claesz., van Katwijk, tr. Rotterdam 7-5-1589 Hubrechtje 
Maertensdr., van Katwijk. 
De gegevens Y sbrandsz zijn afkomstig uit 'De Vroedschap van Rotterdam'. 
Uit dit huwelijk: 
1. Ysbrand Ysbrandsz, volgt Ila. 
2. Maerten Ysbrandsz, volgt lib. 

Ila Ysbrand Ysbrandsz, blok- en kompasmaker (houtkoper), tr. [1] Rotterdam (stad) 
20-5-1630 Neeltje Jans van Pavie, van Katwijk; tr. (2) Rotterdam (stad) 19-9-1638 
Adriaentje Dircks. 
Ysbrand Ysbrandsz en Neeltje Jans van Pavie testeren 27-5-1634, ca. om 11 uur v.m., Neeltje 
is ziek, er zijn kinderen die niet met name worden genoemd (ONA-Rtd., Inv. nr. 110, blz. 177). 
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Uit één van deze huwelijken: 
1. Klaertje Ysbrans, volgt IIIa. 

lila Klaertje Ysbrans, tr. (N.N.) Valkenhof. 
Uit dit huwelijk (o.a.): 
1. Johanna Valkenhof, volgt !Va. 

IVa Johanna Valkenhof, tr. Laurens van Eijk. 
Uit dit huwelijk (o.a.): 
1. Catharina van Eijk, volgt V. 

V Catharina van Eijk, won. Lombertstraat o/d Doelstraat, overl. 23-10-1727, begr. 
Rotterdam 27-10-1727, tr. Rotterdam 10-1-1719 Susio (Lodewijk) Beekhuizen, ged. 
Rotterdam 28-11-1673, schieman op de Oost-Indiëvaart, beenhakker, overl. Ned.
Indië tussen 1721 en 1726, zn. v. Adriaan Beekhuizen en Ida de Susio. 
Volgens ONA-Rtd. Inv. nr. 2164, blz. 335 is Catharina een dochter van Laurens van Eijk; 
volgens ONA-Rtd. Inv. nr. 2828, blz. 1001 is haar dochter Johanna een kleindochter van 
Laurens van Eijk en Johanna Valkenhof. 
Susio krijgt op 2-2-1699 de (slacht)bank van Lijsbeth Elias, wed. v. Lauerens Vosburgh (OSA
Rtd., Inv. nr. 807, blz. 45). Als hij naar de Oost is, neemt een zekere Cornelis Mané deze over op 
12-10-1716 met de verplichting een jaar voor Susio's kind Maria (uit zijn eerste huwelijk met 
Marijke Cornelis Mont) te zorgen (OSA-Rt.d., lnv. nr. 807, blz. 269). Op 28-4-1719 testeren 
Susio en Catharina, als Susio op het punt staat weer naar de Oost te vertrekken, ditmaal voor 
de Kamer van Amsterdam a/b de "Comrust•; hij benoemt o.a. zijn voordochter Maria als erfge
name (ONA-Rtd., lnv. nr. 1699, blz. 137). Op 30-6-1721 staat hij op het punt (voor de laatste 
maal?) naar de Oost te vertrekken als schieman (ONA-Rtd., lnv. nr. 2315, blz. 249). 
Uit dit huwelijk: 
1. Adrianus Beekhuizen, ged. Rotterdam (remonstr.) 30-5-1719 (get.: Maria v.d. 

Sluis en Rachel Stellendaal), begr. Rotterdam 16-6-1721, oud twee jaar. 
2. Johanna Beekhuizen, ged. Rotterdam (remonstr.) 26-6-1721 (get.: Marietie 

van Beeckhuysen), won. Lombertstr., Rotterdam, begr. Amsterdam 30-5-1782 
(Westerkerkhof f 21.10), otr. Amsterdam 18-12-1750 Arnoldus van Aken, geb. 
Utrecht(?) ca. 1727 (inschr. ald. niet gevond.), meester-loodgieter, poorter Am
sterdam 4-2-1751 (GA-Asd., Poorterboek 21, blz. 1), begr. Amsterdam 28-4-1786 
(Westerkerkhof f 21.10, Westerkerk f 15). 
De ondertrouwinschrijving luidt: 11Aarno]dus van Aaken van Uijtregt oud 23 jaar op de 
Kijsersgragt oud[ ers] dood, geassisteert met Allert Wierda, Johanna v. B. van Rotterd[am] 
oud 29 jaar in de Dirk van Assensteeg oud[ers] dood geassisteert met Tieert Bliek". 
Als weeskind groeit Johanna op in Amsterdam in het weeshuis "De Oranjeappei- (ONA
Rtd., Inv. nr. 2825, blz. 1263, d.d. 9-11-1744). Op 4-8-1746 verklaart zij, als meerderjarige, 
een legaat te hebben ontvangen van 2000 gld., haar aanbestorven door Cornelia Verdam in 
1721 (ONA-Rtd., lnv. nr. 2828, blz. 457). Van haar oom Pieter van Eijk erft zij ruim 769 gld. 
(ONA-Rtd., lnv. nr. 2828, blz. 464). Zij ontvangt uit de erfenis van haar moeder ruim 1100 
gld. (ONA-Rtd., Inv. nr. 2828, blz. 1001). De grote klapper komt echter in 1763: uit de erfenis 
van Hendrik Gevers, familielid van diens moeders-vaders-vaderszijde, in leven Heer van 
Piershil, raad in de vroedschap en oud-burgemeester van Rotterdam, ontvangt zij ruim 
f 24645! (ONA-Rtd., Inv. nr. 3030, blz. 582). Rond 1780 woonde het echtpaar in de Harte
straat bij de Herengracht te Amsterdam. 

Ilb Maerten Ysbrandsz, tr. [1] (N.N.), tr. (2) Hester de Meester. 
Uit dit huwelijk (o.a.): 
1. doctor Isbrandus Isbrants, volgt lllb. 

Illb doctor Isbrandus Isbrants, tr. Maria Blaeuw. 
Uit dit huwelijk: 
1. Anna Maria Ysebrants, volgt !Vb. 

IVb Anna Maria Ysebrants, 1676-1716, tr. Mr. Witte Gevers. 
Uit dit huwelijk (o.a.): 
1. Hendrik Gevers, 1715-1761. 

Naast vele andere functies ook nog leenman van Honingen, zie 'Ons Voorgeslacht' 1962, p. 42. 
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2. Kwartierstaat 
Omdat er al het een en ander bekend was over deze familie Beekhuizen en in het bij
zonder over Johanna lijkt het de moeite waard wat meer voorouders van .haar te ver
melden. Onderstaande kwartierstaat is (met uitzondering van de gegevens Ysbrandsz 
en Snaets) het resultaat van eigen onderzoek. 

I 
la. BEEKHUIZEN, Adrianus, zie geneagram, nr. V-1. 
lb. BEEKHUIZEN, Johanna, zie geneagram, nr. V-2. 

II 
2. BEEKHUIZEN, Susio, ged. Rotterdam 28-11-1673 (doopnaam Susio Lodewijk), 

getuigen: Gerard de Susio en Maria Maheus (achternaam: Van Poelvelt, zie ONA
Rtd., Inv. nr. 1699, blz. 9), overl. Ned.-Indië tussen 1721-1726 (ONA-Rtd., Inv. nr; 
2403, blz. 473), tr. [1) Marijke Cornelis Mont; tr. [2] Rotterdam 10-1-1719: 

3. VAN EIJK, Catharina, begr. Rotterdam 27-10-1727 (ONA-Rtd., lnv. nr. 1895, 
blz. 1216) S[uider] K[erk]hof, mind. kind.: 1; zie geneagram, nr. V. 

lil 
4. VAN BEEKHUIZEN, Adriaan, geb. Zaltbommel (?), vleeshouwer, begr. Rotterdam 

21-11-1678, otr. Rotterdam 27-4-1670: 
5. DE SUSIO, Ida, ged. Rotterdam 9-7-1637, vleeshouwster (als wed.), overl./begr. 

Rotterdam 22/27-9-1718; tr. [2] Christoffel Deijnoot, vleeshouwer. 
6. VAN EIJK, Laurens, tr.: 
7. VALKENHOF, Johanna. 

IV 
8. VAN BEEKHUIZEN, Lodewijk, overl. (lang) voor 27-1-1690, tr. [1] Zaltbommel 

23-5-1641 Grietie Gideons; tr. [2] Zaltbommel 30-6-1644: 
9. (VAN HELMONT), Merike Ariaens, begr. Rotterdam 19-6-1691. 

10. DE SUSIO, Isaak Jansz., koopman, suppoost huis van lening 1635-1637, begr. 
Rotterdam 25-9/1-10-1661, tr. Rotterdam 25-7-1727: 

11. NEELOOM, Stijntje Gerritsdr., begr. Rotterdam 4/11-4-1649. 
15. YSBRANS, Klaertje. 

V 
20. SUSIO, Jan Francois, j.m. van Piemonte (1589), tafelhouder, overl. Rotterdam 29-

7-1624 (pest), otr. [2] Rotterdam 22-9-1609 Dignum van Cuyk, weduwe van Jan 
Cornelis; otr./tr. [1] Rotterdam (stad) 27-8/10-9-1589: 

21. FERRERIS, Mariken Jacobs, j.d. van Haarlem, overl. Rotterdam 16-10-1598. 
22. NEELOOM, Gerrit Cornelisz., brouwer, begr. Rotterdam 26-12-1627/2-l-1628, otr. 

Rotterdam 3-5-1587: 
23. SNAETS, Anna Jans, begr. Rotterdam 20/27-12-1626. 
30. YSBRANDSZ, Ysbrand, zie verder geneagram, nr. lla, tr.: 
31/1.VAN PAVIE, Neeltje Jans; 
of 
31/2.DJRCKS, Adriaentje. 

VI 
42. FERRERIS, Jacques, tafelhouder te Rotterdam, vermeld in 1575 en 1583. 
44. JOOSTENSZ. (alias NEELOOM), Cornelis, geb.± 1533/34, stierman van Katwijk, 

haringkoper, tr.: 
45? JACOBSDR., Christina, vermeld in 1585 als haringkoopster (onzeker). 
46. SNAETS, Jan Jansz., korenkoper, tr.: 
47. JANSDR., Maritgen, otr. [21 Rotterdam 10-5-1590 Pieter Barentsz. van Bergen, 

van Antwerpen. 
60. CLAESZ., Ysbrant, tr. Rotterdam 7-5-1589: 
61. MAERTENSDR., Hubrechtje. 

[slot] 
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( door Roelof Vennik) 
Sinds enige tijd heeft onze Afdeling de dubbelen in bruikleen van de I.G.I. (Internatio
nal Genealogical Index), afkomstig van The Church of Jesus Christ of Latter-Day 
Saints, beter bekend als de Mormonen. Het gedeelte dat wij tijdelijk ter beschikking 
hebben gekregen, bevat de fiches van Nederland, België, Zwitserland, Frankrijk en de 
Verenigde Staten, en een aantal fiches op land gerangschikt met een uitgebreide 
bibliografie van werken die in het bezit zijn van de kerk of die op microfiche zijn gezet. 
Deze fiches bevatten miljoenen namen met evenzovele data uit DTB's e.d., waarvan 
het onderling verband nauwelijks is aan te tonen. Ook kan men niet spieken van 
enige compleetheid. Wie dus denkt hieruit even een complete genealogie samen te 
stellen, komt bedrogen uit. Wel kunnen de fiches juist die gegevens bevatten waar
naar u al zo lang op zoek bent, of van een tak van de familie die u nog niet kende. 
Wanneer men met bovengenoemde beperkingen rekening houdt, lijkt het mij zeker de 
moeite waard om eens een kijkje te gaan nemen (controleer wel zelf naderhand de 
gevonden gegevens op juistheid in de DTB of dergelijke). 
Omdat wij zelf niet de beschikking hebben over een leesapparaat, zijn 'de fiches onder
gebracht op het Streekarchief IJsselmonde. Indien u ze wilt raadplegen dient u vooraf 
telefonisch een afspraak via mij te maken, tel. (010) 479 0668 ('s avonds). De reden 
hiervoor is dat biJ een te grote toeloop niet voldoende leesapparaten beschikbaar 
zullen zijn. De openstelling voor leden van onze Afdeling zal in de regel op dinsdag
avonden zijn; het adres van het Streekarchief IJsselmonde is: Hollandse Tuin 77 in 
Rotterdam-IJsselmonde. Als vergoeding dient u f 2,50 aan het Streekarchief te vol
doen. De fiches zijn nog de gehele maand januari te raadplegen. 

Regelmatig wordt door het Gemeentearchief Rotterdam (Robert Fruinstraat 52) een 
cursus 'Oud-schrift voor beginners' gehouden. Hierbij wordt lezen, transcriberen en 
begrijpen van handgeschreven Hollandse teksten uit de periode 1450-1700 geleerd. In 
de regel wordt de cursus op een aantal woensdagavonden gehouden. Nadere informa
tie over data en aanmelding bij: dhr. A.M. van der Woel, hoofd Educatie, Gemeente
lijke Archiefdienst, Postbus 25082, 3001 HB Rotterdam, tel. (010) 477 5166. [L.G.] 

In deze regelmatig terugkerende rubriek worden reacties van lezers geplaatst met 
aanvullingen, correcties of commentaar op gepubliceerde artikelen. U kunt uw bij
drage zenden aan: Redactie 1340, Leo Gijswijt, Postbus 25056, 3001 HB Rotterdam . 

...., 5. De Contactdienst (pag. 179) 
Op 3 september 1994 ontving ik via de Contactdienst een aantal namen, waarvan er 
3 voor mij interessant zouden kunnen zijn. Deze drie adressen schreef ik aan en sloot 
een antwoordpostzegel bij. Slechts van één van hen heb ik tot nu toe reactie ont
vangen en daarmee over en weer gegevens uitgewisseld. M.b.t. een andere geslachts
naam ontving ik op 7 febr. 1995 wederom adressen van de Contactdienst, waarbij 
toevallig ook weer het adres van één van de twee die niet hadden gereageerd. Om die 
reden heb ik het uiteraard de 2e maal maar niet meer geprobeerd. 
J.J.F.H. van Geijn, Walraven van Hallstraat 2, 3191 BX Rotterdam-Hoogvliet. 
6. De Delfhavense predikant Cornelis Corstensz. (pag. 277) 
Uitgebreide details over het leven van deze predikant zijn te vinden in het artikel 
'Schipper-predikant Cornelis Corstensz, Ongeletterde of geleerde?', door Bert 
Stamkot, in het tijdschrift van de Historische Vereniging Oud-Gorcum, 'Oud-Gorcum 
Varia', nr. 3-1985. 
R.F. van Dijk, Gem. Archiefdienst Gorinchem, Molenstraat 17, Gorinchem. 
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(door Leo Gijswijt) 
In maart 1987 nam het bestuur het initiatief om de onderlinge banden tussen de 
leden van de Afdeling Rotterdam en Omstreken van de NGV te verstevigen. Daartoe 
werden de halfjaarlijkse convocaties vervangen door een mededelingenblad, dat de 
naam 1340 meekreeg. Zoals in de inleiding op de eerste bladzijde werd vermeld, was 
dit het jaar waarin door graaf Willem IV aan Rotterdam stadsrechten werden 
verleend. Het lag in de bedoeling om het blad als spreekbuis te laten dienen voor de 
af delings-leden op zowel historisch als genealogisch/heraldisch gebied. Dit is maar 
gedeeltelijk gelukt; het aanbod van afdelingsleden is slechts miniem en in bijna ieder 
nummer staat wel een bijdrage van buiten de afdeling. De belangstelling voor 1340 
lijkt dus verhoudingsgewijs in het land groter dan in de omgeving van Rotterdam. In 
vorige afleveringen is daar reeds uitvoeriger op ingegaan. 
Wederom moet er een oproep om kopij worden gedaan, temeer daar 1340 in 1996 het 
l0e jaargang ingaat. Het ligt in de bedoeling van de redactie om in de loop van dat 
jaar een jubileumnummer uit te geven om dat tienjarig bestaan te benadrukken. 
Daarom worden alle leden verzocht hun genealogische gegevens ter publikatie aan te 
bieden. Het doet er dus niet toe, of het nu een af geronde bijdrage betreft of dat het 
slechts om gefragmenteerde gegevens gaat. Enig criterium is, dat het wel gegevens 
betreft in het gebied van de Afd. Rotterdam e.o., en dat het minimaal 3 generaties 
bevat. Wanneer het aanbod (onverhoopt) overweldigend zou blijken, dan zal er een 
selectie plaatsvinden. Kopij die niet in het jubileumnummer wordt geplaatst, kan dan 
in een volgende aflevering worden opgenomen. Daarmee zou tevens de voorraad aan 
artikelen weer worden aangevuld. Momenteel is deze voorraad miniem. U kunt uw 
bijdragen en ideeën sturen aan: Leo Gijswijt, Redactie 1340, Postbus 25056, 3001 HB 
Rotterdam, of aan Roelof K. Vennik, Burg. Van Sl~jpelaan 45, 3077 AD Rotterdam. 

( door Leo Gijswijt) 
Sinds korte tijd ben ik bezig genealogische gegevens in een database-bestand in te 
voeren (Apple-Macintosh programma 'ClarisWorks'). Voordeel van dit programma is, 
dat het bestand op alle denkbare manieren gesorteerd kan worden: achter- of 
voornaam, vaders- of moedersnaam, DTB-datum of -plaats, bron, enz.; of indien men 
wenst, kan er gezocht worden op bijv. adres of beroep. Zo zou bijv. in één keer de hele 
DTB van een bepaalde plaats op te vragen zijn (uiteraard indien ingevoerd). 
Ik ben begonnen met de vele losse gegevens die ik heb genoteerd tijdens bezoeken 
aan archieven t.b.v. onderzoek naar mijn kwartierstaat. Aangezien een groot aantal 
van mijn voorouders afkomstig zijn uit het Westland, orienteer ik mij daar in eerste 
instantie op. Het viel mij op dat bepaalde namen onderling steeds terugkerend zijn, 
bijv. Dijkshoorn, Noordam, Paridon, Sonneveld, Qualm, Verdegaal, Valstar, Van der 
Vlugt, enz. enz.; teveel om op te noemen. Om die reden ben ik ook begonnen om van 
de in het Westland voorkomende namen gegevens in te voeren, afkomstig uit allerlei 
gedrukte bronnen. Zowel de gebruikelijke data uit DTB en BS als gegevens uit 
andere bronnen, verwerk ik op een soort "persoonskaart,,; twee weken werk heeft tot 
nu toe ruim 2000 kaartjes opgeleverd. 
Het ligt in de bedoeling t.z.t. de gegevens ter inzage te leggen op de bijeenkomsten 
van onze afdeling of op een andere manier toegankelijk te maken; hoe is voornamelijk 
een financiële en praktische kwestie. Omdat logischerwijs vele voorouders afkomstig 
zijn uit andere streken, zal het bestand ook gegevens bevatten uit andere gebieden. 
Er wordt dan ook geen begrenzing gehanteerd voor de in te voeren gegevens. 
Indien u (losse) gegevens of aantekeningen heeft (liefst met bron) en u wilt deze 
beschikbaar stellen t.b.v. dit bestand, dan kunt u die afgeven of toesturen aan: 
Leo Gijswijt, Postbus 25056, 3001 HB Rotterdam. 
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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. 
18 ianuari 1996 · donderdag. 20.00 uur: dhr. R.F. V1.JIBMA uit Amsterdam, oud
voorzitter van onze vereniging, met de lezing "ONDERZOEK IN HERALDISCHE EN 
GENEALOGISCHE COLLECTIES". 

22 februari 1996 - donderdag. 20.00 uur: AFDELINGSJAARVERGADERING EN 
CONTACTAVOND. De leden van de Afd. Rotterdam en Omstreken worden hierbij 
uitgenodigd tot het bijwonen van de af delingsjaarvergadering, waarvan de agenda als 
volgt luidt: 

1. OPENING DOOR DE VOORZITI'ER 
2. MEDEDELINGEN/ VASTSTELLING DEFINITIEVE AGENDA 
3. VERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 1995 
4. FINANCIEEL VERSLAG OVER 1995 
5. VERSLAG KASCOMMISSIE 
6. BEGROTING VOOR 1996 
7. BESTUURSVERKIEZING 

Aan de beurt van aftreden is de heer R.K Vennik, die zich herkiesbaar stelt. 
Namen van tegenkandidaten kunnen tot één week voor de afdelingsjaarvergadering 
worden ingediend bij de secretaris, conform de Statuten van de N.G.V. 

8. VOORSTEL TOT BENOEMING 
van de heren E.J. van Rooij en R.K Vennik tot afgevaardigde, resp. plaatsvervang
end afgevaardigde, als vertegenwoordigers van onze Afdeling op de Algemene 
Ledenvergadering van de N.G.V. 

9. VOORSTEL TOT BENOEMING 
van mevr. Drs. S. de Boef-Van der Meulen uit Capelle a.d. IJssel en de heer J. Weda 
uit Maassluis tot leden, en de heer J.H. van Ekelenburg uit Vlaardingen tot 
plaatsvervangend lid van de Kascommissie voor 1996. 

10. ONTWIKKELINGEN IN DE VERENIGING 
11. RONDVRAAG 
12. SLUITING 

In de regel duurt een afdelingsvergadering een 20-tal minuten; na afloop zal een 
contactavond worden gehouden, tijdens welke de leden met vragen en problemen bij 
elkaar en bij de aanwezige bestuursleden terecht kunnen. Alle leden wordt dan ook 

, verzocht hun documentatie mee te brengen! 

28 maart 1996 · donderdag, 20.00 uur: dhr. J.C. Nix uit Rotterdam, werkzaam bij de 
Atlas van Stolk, met een lezing over "DE ATLAS VAN STOLK EN DE MOGELIJK
HEDEN VOOR GENEALOGEN". 

[het bestuur] 

Afd. Delfland 
De volgende lezing zal plaats hebben in de De Genestetkerk, Oude Delft 102 te Delft: 

18 april 1996 • donderdag. 20.00 uur: Drs. H.W. Jacobi uit Leiden, medewerker van 
het Rijks Penningkabinet aldaar, met "GELD EN ARCHIEVEN; MUNTSOORTEN 
EN KOOPKRACHT 1500-1800". • [L.G.] 
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Voordat ieder nieuw nummer van 1340 naar de drukker gaat, wordt het op fouten 
gecontroleerd. Ondanks vele malen corrigeren is er in het vorige nummer toch een 
fout onopgemerkt gebleven; in de aankondiging op pag. 292 over de Genealogische 
Delflanddag stond een foutieve datum vermeld'. zaterdag 4 oktober 1995. Dit had 14 
oktober moeten zijn. Hierbij excuses aan degenen, die hiervan ongemak hebben 
ondervonden! 

[L.G.] 

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 vraag
steller worden gezonden. Vragen kunnen, uitsluitend schriftelijk, gericht worden aan: 
Redactie 1340, Leo Gijswijt, Postbus 25056, 3001 HB Rotterdam. ~ 

149a. VAN DER SAR 
Op 4 juli 1848 overl. 's-Gravenzande Trijntje van der Sar, oud 57 jaar, weduwe van 
Willem van Straalen, dochter van Dirk van der Sar en Betje de Bruyn. Gevr.: geb., 
doop en huw. van Trijntje van der Sar en nadere gegevens over haar voorgeslacht. 

b. VAN DEN BERG / STIGTER 
Arij van den Berg. wed. van Neeltje Opstal, tr. 's-Gravenzande 23-11-1749 Trijntje 
Arends Stigter. Gevr.: nadere gegevens en voorgeslacht van dit echtpaar. 

c. PASMAN 
Dirk Spruit, j.m. in de Noordstraat, tr. Maassluis 15-7-1741 Willemiintje Pasman, j.d. 
op de Noordvliet; attestatie gegeven naar Strijen 15-6-1741. Gevr.: voorgeslacht en 
plaats van herkomst van Willemijntje Pasman. 
H. v.d. Spek, Haagbeukhof6, 6951 LH Dieren. 

150. SHARP 
Simon Sharp (ook: Cherp, Serp, Scharp), verm. geb. Edinburgh, ex-militair in Schotse 
reg. Dundas, tr. Dordrecht 25-2-1781 Hester Ferrie; een kind Jacobus, ged. Dordrecht 
3-10-1781. In 1817 verklaren 7 personen voor de rechter in Zaltbommel dat Simon 
Sharp in 1795 naar Engeland is vertrokken en aldaar is overleden. Uit nagelaten 
familie-documenten valt op te maken dat Simon mogelijk in Dordrecht gewerkt heeft 
in de vlas- of lakenfabricage/handel. Wie kan mij helpen aan nadere gegevens? 
Ir. P.H.H. Scharp, Nobellaan 65, 2641 XV Pijnacker. 

1340 is het jaar waarin op 7 juni aan Rotterdam stadsrechten werden verleend door graaf Willem N; 
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 lèunnen 1340 ontvangen indien zij 
•bijkomend lid" worden van onze afdeling. Een abonnement voor niet-leden bedraagt f 12,S0 ~r jaar (te voldoen op 
gironr. S2461 S7 t.n.v. penningmeester dhr. E.J. van Rooij te Schiedam). Het bestuur heeft cfe taken als volgt verdeeld: 
Voorzitterschap en computerzaken: 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 alg. correspondentie: NGV Contactdienst (CALS): 
R.K. Vennik, Burg. Van Slijpelaan 45, 3077 AD Rotterdam 8. Blommers, Relnkenstr. 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: lidmaatschap 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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