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MEDEDELINGENBLAD VAN DE AFDELING ROTTERDAM EN OMSTREKEN 
JAARGANG 10 MAART 1996 No. 1 

(door A. Hartmans) 
In navolging van het eerder -geplaatste artikel "Banden met Klundert" in 1340 (blz. 
297-301), hierbij een vervolg waarin diverse personen te Klundert worden vermeld in 
de periode 1567-1764. Deze personen kwamen uit de volgende plaatsen: Delft, 
~1Jrdrecht, Dubbeldam, Gravendeel, Heerjansland, Heerjansdam, Hellevoetsluis, 

~iden, Oud-Beijerland, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Schoonhoven, Strijen, 
Spijkenisse en Zwijndrecht. 
De gegevens zijn afkomstig uit het weeskamerarchief van Klundert, ondergebracht in 
het Streekarchi~fNassau Brabant, Prins Hendrikstraat 4, Zevenbergen. 

Delft: 
1. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 6B, 14-6-1603: 
lek Matheus des Plancques bekenne voldaen te wesen van Jacous Lason rector tot 
Delft van deze rekening. Actum tot Rotterdam 20-5-1603. Wegens mondcost en het 
houden van Willemke Willems weeskind van de Clundert van 15-5-1603 tot 15-5-
1604. Den 14-6-1603 heft Jan Geertsen Quant ende Ari Geertsen samen besomt voor 
de weeskinderen van Willem Claesen en Dingenten Geerets voor Geerit ende 
Benjamin etc. 

2. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 9A, 9-6-1610: 
11-5-1603 compareerde voor schepenen Nijervaert Cornelis Pieters won. m 
Blommendael en bekent schuit aen Willem Adriaen Cramer tot Delft; 200 gld. 
geleend geld. Borg: Brecht Rombouts won. Zevenbergen. 

3. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 10, 1615: 
Staet en inventaris van de goederen bevonden in den strefhuijse van wijlen Cornelis 
Joosten Wijenburch vorster was alhier in Nijervaert. Gemaeckt tusschen Barbara 
van Trier zijne nagelaten wed. t.e. ende Eldert Jorissen getrout hebbende Anneken 
,,')melisdr. des overleden eenige voordochter t.a. Wijenburch is overleden in augustus 
~es jaers 1615. De huijsvrouw van Eldert Joris competeert van't sterfhuijs 100 gld. 
haer aenbestorven bij doode van eenen Aelbrecht Janssen laeckenbereijder binnen 
Delft haren oom was. Ende bij den overleden haren vader, naer haer moeders <loot 
ontvangen àls volgens de testamente voor notaris Cornelis van Westerbach tot Delft 
op 22-6-1591 gepasseert. 

Dordrecht: 
4. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 30, 5-5-1567: 
Copie akte in boedel Janneke Jacobs (Louter). Wij Jan Adriaensen ende Bastiaen 
Jacobsen schepenen in Hil Janslant, doen condt dat voor ons gekomen is Cornelis 
Pieter Aertsen die bekent een schuld aan meester Jan Morlet. Gecollectioneert d.d. 
15-8-1592 door notaris Nicolas van de Corput te Dordrecht. 

5. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 7B, 7-3-1601: 
Rekening van Neelken Jans huijsvr. van Aert Jansen, beide won. te Dordrecht 
wegens schuld van Lijnken Frans. 
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6. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 12A, 4-6-1601: 
Voor schepenen Nijervaert Thonis Leenderts won. op de Royvaert en bekent schuld aen 
Goevert Geraerts schipper tot Dordrecht 198 gld.wegens coop waterschuijt. Borg: 
Cornelis Anthonis van Mall en Wouter Joosten schipper en burger te Nijervaert. 

7. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 7B, 24-8-1601: 
Op heden compareerde voor mij notaris Herman Spiegel te Dordrecht Anthonis 
Adriaens gesworen pontgaarder alhier en verklaart dat hij comparant op 17-9-1596 van 
Cornelis Adriaens van Dongen oudburgermeester van Nijervaert aenge(s)telt heeft in 
betalinge van zeeckere somme die hij aen Cornelis Adriaen van Dongen schuldich was. 

8. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 7A, 22-3-1602: 
Cornelis Adriaens van Dongen oudburgermeester en bekent schuld aen Adriaen 
Marcelisz. hacker tot Dordrecht 700 Kgld. ter zake van melioratiën van de hoeve 
volgens acte van compromis hem en zijn zwager voor d'een helft daervan gelooft ende 
nu alleene op ten voors. Adriaen Marcelis volgens de acte van cavelinge bij deelinge 
gevallen sijnde, waerop alreeds betaald is 150 gld. d.d. 15-6-1601. 
9. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 16B, 21-6-1605: 

Op huijden date deser soo zijn vergadert geweest ten huijse van den eersamen Corne~· 
van der Laer huijsstoffeerder inden "drye Bynetten" op den hoeck van de Wijnbru~ 
tot Dordrecht die voors. Cornelis van der Laer ende zijne huijsvrouwe t.e. ende Joannes 
Blocques met sijne huijsvrouwe als bloetvoocht van Lenaerts Schaverts Carelsz. daer 
die huijsvrouwe vanden voors. Blocquius recht moije over was soo uit name van zijn 
zelven als oock bij laste ende schriftelijck bevel van Francois ende Geert de Vriese 
woonachtich resp. tot Ceulen en Antwerpen beijde ooms van moederszijde over den 
voors. Lenaert Schaverts. Ende sijn veraccordeert dat de voors. Cornelis van der Laer 
aenneemt den voors. Lenaert te onderhouden voor den tijt van twee jaeren en hem het 
vak van huijsstoffeerder te leren sulcx hij Cornelis tselve doet. Daervoren beloofd den 
voors. Joannes Blocquius inder qualiteijt als voren den voorn. van der Laer uijt den 
achtergelaeten goederen zijns huijsvrouwen broeders Carels Schavers met zijnder 
huijsvrouwe Elken de Vriese resp. vader ende moeder vanden voirs. Lenaert ende 
Tanneken zijne suster (die welck in desen handelinge mede ende bij is geweest) de 
somme van 100 gld. uijttereijcken bamisse (= 1 oktober) eerstcomende. Actum 4-5-1600. 
10. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 10, 12-4-1611: 
Op huijden sijn voor de vergaderinge van de Classis van Dordrecht inden Dorpe van S. 
Antonis Polder tot den name ende vanwegen der heeren regeerders als oock des 
kerckenraets in Nijervaert ander geseijt den Clundert Gillis Geraerts van der Wijle 
borgermeester aldaer ende Joost Jansen ouderling ende hebben verthoont schriftelicke 
acte van authorisatie onderteeckent bij den Edelen heere G. van Loon als Raet vanden 
Doorluchthigen hoochgeboren vorst ende heere Maurits Prince van Orangiën, 
mitsgaders oock van de magistraet etc. Attestatie om de predicant van Maesdam 
Cornelij Simonidis te benoemen in den Clundert, omdat de vorig~ predicant Jan vanden 
Beecke is overleden, waartegen de gerechten en kerkeraad van Maesdam protesterer 
ll. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 20A, 27-1-1615: 
Op huijden sijnde Raden van Zijne Ex. t.e. ende Lodewich Pieters van Cranenburch 
eertijts won. tot Dordrecht t.a. zijde geaccordeert dat hij Lodewich de landen gelegen in 
den polder eertijts bedijckt bij Marten de Loeckere, in leven rentmeester der domeijnen 
van Nijervaert, in pacht sal gebruijcken voor den tijt van thien jaren ingaende 1-1-
1616. Actum in 's Gravenhage als boven. 
12. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 30, 16-1-1618: 
Compareerde voor schepenen Nijervaert Egbert Matheus onze mede broeder in wette 
en bekent schuld aen Adriaentgen Adriaens (Dorsschers) wed. salr. van Cornelis 
Adriaensz. van Dongen 810 Kgld. ter cause en over melioratiën van land aen de wech 
daer't huijsken staende van hem comparant d.d. 15-2-1606. De grootmoeder van de 
wezen was Neelt~en Pieter Marcensdr., moeder van Maijken Goris en Willem Goris 
haer broeder. ZiJ hadden erfgoederen in Zegge. Ge passeert voor notaris Herman 
Spiegel te Dordrecht op 4-11-1605. 
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13. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 10, 18-7-1618: 
6-1-1613 testament van notaris Gijsbrecht de Jager te Dordrecht, krijgt het weeskint 
van Maycken Adriaens (wed. in 1618) Laureijs Cornelis compt over zijne vaderlijck goet 
24001. (naam kind niet vermeld). 
14. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 10, 24-12-1618: 
Inventaris boedel Neeltgen Egberts gelijck dezelve met Floris Hendricx wed. van 
d'zelve heeft beseten. Geïnventariseert op te hoeve van Floris Hendricx bij Matheus 
Egberts en Goris Egberts oomers en naeste bloetvoogden van't weeskint van Neeltgen 
Egberts haren suster zalr. op 24-12-1618 en daerna op 1-1-1619. In deze rekening 
vermeld: de 400 gld. die zij bij testament voor notaris Herman Spiegel d.d. 4-11-1605 te 
Dordrecht erft van haer ouders Egbert Matheus en Maijke Goris. 
15. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 12A, 1620: 
Op huijden 22-3-1619 voor mij Gijsbert de Jaeger notaris te Dordrecht verscheen Clara 
van der Laen wed. van Davidt Luijpert won. binnen deser stede. En verklaerde zij voor 
waerheid dat Anthonis Lenerts Schipper won. in de Clundert requirant, hoe dat zij 
getuijge en haer man geleent hebben van de requirant 45 gld. etc. 

1. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 10, 21-2-1621: 
ompareerde voor schepenen Floris Hendricx won. alhier wednr. van Neeltgen Egberts 

t.e. mit Matheus Egberts weesmeester alhier voor hem zelve en als last hebbende van 
Goris Egberts sijnen broeder won. tot Dordrecht, als oomen en naeste bloetvoogden 
van't achtergelaten weeskint geprocreert bij den voors. zijne huijsvrouw salr. t.a. Het 
kind heet Hendrick Floris 6 jaer oud. 
Uitkoop. Er was eerder een testament van IOoris Hendricx en Neeltgen Egberts voor 
notaris te Dordrecht. 
17. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 10, 22-4-1621: 
Compareerde voor schepenen Nijervaert Goris Egberts won. tot Dordrecht als oom en 
naeste bloetvoogd van't zelve weeskint van Neeltgen Egbertsdr. daer vader af is Floris 
Hendricx. 
Ratifiseert de uitkoop tussen Floris Hendricx en zijn broeder Matheus Egberts over het 
weeskint moederlijke goederen op 22-3-1621. 
18. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 16A, 26-11-1625: 
lek Willem Tuenisse (schipper) won. binnen de Stadt van de Clundert beken schuldich 
te zijn aen Geerit Walburch brouwer in de Bock binnen deser Stede Dordrecht 200 gld. 
uitsacke van Cornelis Claesse (schipper) won. mede in den Clundert. Verwezen wordt 
naar een akte verleden in Clundert 11-8-1621. 
19. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 14, 1633: 
Testament Franchois Adriaenssen van den Broeck en Tanneke Coomans Cornelisdr. 
echteluijden won. in den Clundert, beijde gesont, voor notaris Gijsbert de Jaeger te 
"'Jordrecht. 

"--<J. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 14, 1-9-1633: 
lek Jan Jansz. Coninck won. Nijervaert bekent schuld aen Mariken de Bont wed. van 
Geraert Aertss Backer tot Dordrecht. Borg: Huijbrecht Adriaens. Actum 19-4-1618. 
21. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 17 A, 23-1-1647: 
Compareerde voor schepenen Nijervaert Hester Willems wed. Hendrick \Vierts 
metselaer geass. met Francq Schoormans haren gecoren voogt. Bekent schuld aen de 
kinderen en erfgen. van Pieter Gijsberts houtcoper overleden binnen Dordrecht tzv. 
geleend geld d.d. 10-12-1636. Verbindt haer huijs en erf benoorden de kerck, O; Thomas 
Jacobs schoenmackers erfgen., W; Sijken Backers. Actum 27-2-1637. 
22. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 15, 4-2-1648: 
Staet en inventaris stertbuijs Jan Wilmsen sulcx gemeen beseten mit Adriaentge 
Cornelisdr. Gepesenteert in presentie van de geordonneerd voogd Jan Claes van 
Heuclum en Adriaen Wilmsen won. tot Dordrecht en Dingman Elemans won. in Lage 
Swaluwe. 
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23. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 18, 19-11-1649: 
Voor notaris Daniël Eelbo te Dordrecht comp. Janneken Adriaensdr. van Sevenbergen 
tegenwoordich huijsvr. van Cornelis Scheuters (= Scheurders) won. tot Nijervaert. 
24. Weeskamer Klundert, lnv. nr. 18, 30-6-1650: 
Maria Salo won. tot Dordrecht aenleggersche in ca(u)s(e) van besettinge contra Willem 
Pesser commies tot Ravesteijn getr. hebbende jouffr. Elisabeth Melsen gedaegde eijscht 
betalinge van 179 gld. haer van de voorn. jouffr. competerende over geleverde winckel
waren. 
25. Weeskamer Klundert, lnv. nr. 18, 6-7-1651: 
Maria Salo aenleggersche contra Jan Barends gedaegde. Zij zegt dat zij onder de 
gedaegde heeft doen besetten seeckere penningen competerende Willem Pesser getr. 
Elisabeth Melsen 179 gld. van een obligatie. 
26. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 19A, 27-2-1665: 
Comp. voor notaris Cornelis van Someren te Dordrecht Jacob Willems van der Linde 
als ten echte hebbende gehad Machteltje Jans van Vale won. in de Kleijne Lint, Pieter 
Cornelis Sleewijck won. op Puttershouck als getr. hebbende Heijltgen Jans va·
Cornelis Jans van Vale won. op Heerjansdam so voor hem selve als naar rato vJ,,,p 
sijnen broeder won. in de Plaeth dat men noempt St. Adolphus Landt(= Ooltgensplaat), 
alle meerderjarige kinderen en erfgen. van Jan Willems Metselaer en Adriaentgen 
Damis haere gewesene vader ende moeder salr., tot Heerjansdam over-leden. Verder 
wordt genoemd Willem Jans van Vale, metselaar, won. te Klundert, Aryaentje Jans(= 
Willems) en Jan Willems van Vale, zijn 2 kinderen, geprocreert bij Pouwelijntge 
Damen, zijn eerste huijsvrouw salr. 
27. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 21, 20-9-1685: 
Extract uit het schutboeck van Sr. Jan van Gele houtcooper en borger alhier welcke 
verklaert dat hem nog competeert van Sent van Dorp timmerman op nieuw Claeswael. 
Voor mij notaris Gijsbert de Jager binnen Dordrecht. 

Dubbeldam: 
28. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 13, 9-4-1637: 
Compareerde ter weescamer Nijervaert WiJlempken Ariens wed. van Cornelis Ariens 
Hollander geass. mit Cornelis Cornelis Scheurder haer gecoren voocht in desen t.e., 
mitsgaders Gerard Adriaens Hollander woonachtich op Dubbeldam bij Dordrecht als 
oom en naeste bloetvoocht geass. van Jan Adriaens Drager geordonneerde vqocht alhier 
in loco mit Jan Jacobs won. in de Lin ... als toesiender over de twee nagelaten 
weeskinderen geprocreert bij de voorn. Cornelis Ariens Hollander t.a. etc. 

Gravendeel: 
29. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 16A, 9-10-1663: 
Uijtcoop tusschen den voorn. Willemken Bastiaensdr. t.e. ende Adriaen Corn~ 
Timmerman won. op 'sGravendeel mitsgaders Jacob Cornelis Polderman won. St. 
Anthonispolder resp. oomen en bloetvoochden van de voors. weeskinderen (niet 
genoemd) t.a.z. 

Heerj ansland: 
30. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 9A, 19-6-1613: 
Frans Adriaens van de Broeck en bekend mitsdesen in den name van zijn schoonvader 
Cornelis Adriaen Coomans verhuert te hebben aen Jan Adriaen Stam hier present 14 
gemet lant gelegen onder de jurisdictie van sHeerJanslant genaempt "den baeginen 
geer" voor 84 Kgld. ingaende martiny 1611. Borggen: Laureijs Stoffels en Stoffel 
Adriaens Luijten. 

Heerjansdam: 
31. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 19A, 21-6-1663: 
Extract uijtten inventaris van Jan Willems Metselaer, van de goederen die op datum 
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21-6-1663 noch ongepart en gedeelt sijn gebleven. 
(Genoemd Willem Carducx schout tot Heerjansdam). Wij schout en schepenen van 
Rijsoort en Strevelshoeck verclaren t.v.v. de erfgen. van Jan Willemse Metselaer, in 
leven gewoont hebbende onder Heerjansdam, op onze eedt dat seker stuk weijlant 
hebbende in Rijsoort, groot 4 hondt 50 roeden belent Z: den Langenwech, W: Willem 
Jans, N: Cornelis Leenderts van Driel en 0: de vrouw van Heer Jansdam, den hoop 
voor de somme van 225 gld. gekocht heeft. Actum 13-6-1663. Op 29-3-1663 heeft 
Cornelis Jans van Walen, naergelaten soon van Jan Willems Metselaer en Adriaentie 
Daniëls, testamentaire voocht van zijne minderjarige broeders en susters hem sterck
mackende voor sijne meerderjarige broeders en susters resp. vercocht aen Gerrit Aerts 
schout van Rijsoort en Strevelshouck een huis met 4 hondt landt in Strevelshouck 
voors. belent, N: de Wael, 0: den schout voors., Z: Mercelis van Gent, W: Cornelis 
Pieters Vinck voor 716 gld. Extract uit het testament van Jan Willems Metselaer, 
gemaakt voor notaris Gijsbert de Jager de jonge te Dordrecht op 11-10-1660. Hij stelt 
tot voogd over zijn minderjarige kinderen Cornelis Jans. 

-~è.ellevoetsluis: 
32. Weeskamer Klundert, lnv. nr. 27, 14-6-1757: 
Comp. voor schepenen Klundert als zijnde beheerders over de goederen van de minder
jarige kinderen van Jan Zeedijk den jonge, alsmede erfgen. in den boedel en nalaten
schap van wijlen Mons. Dirk Smitskam gewoont hebbende en over]. op het Strijense 
Sas, den Heer Pieter Anemaat superintendent om sig te vervoegen naar Niew Helvoet om 
te vergaderen met de diacony ald. Dingena Zeedijk is onlangs getr. met Klaas Mol 
timmerman en winkelier te Hellevoetsluis (3e dr. v. Jan Zeedijk en Cornelia Hossebos. 
Actum 28-7-1763. Cornelis Pieterman veerschipper te Hellevoetsluis en getr. met 
Dirkje Zeedijk. 

Leiden: 
33. Weeskamer Klundert, lnv. nr. 19B, 25-9-1655: 
Cornelis van Berendrecht notaris te Leyden Thonis Hagens kaescooper tot 
Swammerdam a]s man en voogt van Teuntje Jansdr. van Aeckeren die tevoren wed. 
was van Jan Leenderts van Bruijndam. Constitueert Cornelis Mees groentvaerder won. 
binnen Leyden om uijt zijn naem te verhalen t.b.v. Lambrecht Ambrosius won. in de 
Clundert, te transporteren etc. seecker huis en erf in de Molenstraet aen de ene zijde 
Jochem Liens en aende ander zijde Adriaen Claes. Door Theuntgen Jansdr. bij 
naestinge aengecomen en door haer vercocht voor 300 gld. 
34. Weeskamer Klundert, lnv. nr. 22, 14-6-1696: 
Op huijden datum compareerde voor mij Hendrick van den Broeck notaris te Leyden de 
P.erbare Mara Wassenbergh wed. van Aeldert de Vrij, Ysack ende Ysabeerda Coninck 

~jon ende dochter van Engeltje Wessenbergh won. binnen deser Stadt, noch Ysack 
olichiels mr. timmerman won. tot Amsterdam voor althans sijnde selve en als soon van 
Clara Wassenbergh en zich oock sterckmackende voor Maurits Wiltschult als in 
huwelijk hebbende Maria Arents ende Hans Brandt getr. hebbende Willemtje Arents, 
dochter van Maria Wassenbergh noch voor Ysack Wassenbergh soon van Arnoldus 
Wassenbergh, tsamen ah intesato mede erfgen. van Leendert Wassenbergh overleden 
inde Clundert. Verlenen procuaratie aan de eersamen Jacob Niconias ende Pieter van 
Deijck als voogden over Claes Boeckstecker, soon van Adriaentje Wassenbergh tesamen 
ofte yder int besonder specialijcke omme ter sterfhuijse van den gen. Leendert staet en 
inventaris te maken alsmede uitcoop. 
35. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 22, 23-11-1696: 
Reeckening doende Sijken van Tilburgh lest wed. wijlen Leendert Wassenbergh, 
wettige descendenten naergelaten te hebben en overleden binnen Niervaert. Sijken 
voor d'een helft en de erfgen. van Wassenbergh voor de wederhelft. Volgt idem dito 
personen uit vorige akte (nr. 34). 
Noot: In deze akte wordt Hendrick van den Broeck (34), Frederick genoemd. 
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36. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 20B, 5-8-1677: 
Reeckening doende d'Heer commies Dirck van Lingen als last en procuratie hebbende 
van de wed. wijlen den procureur Barent Verveer die in sijn leven voocht was over 
Glaudy, Wijnant ende Pieter Michault naergelatene weeskinderen van wijlen Glaudy 
Michault binnen Nijervaert overleden, die mede erf gen. was van juffr. Isabau Michault 
wed. wijlen dominee /Rudolphus Heggerius in sijn leven predicant van de Augborgse 
consesie tot Leyden ter zake van de administratie en bewint als de voors. Verveer heeft 
gehad. Gepresenteert bij van Lingen uijtte naem van de wed. Verveer. 

37. Weeskamer IGundert, Inv. nr. 20B, 8-3-1678: 
Reckening doende Johan Goethals secretaris deser Stede als geauthoriseert sijnde tot 
het vereffenen ende sluijten der reckening van de erfenisse die Glaudy, Wijnand ende 
Pieter kinderen van Glaudy Michaults door doode van wijlen Juffr. Isabau Michault 
(hun outmoeye) die wed. was van d'Heer Rudolphus Heggerius aenbestorven ende op
gekomen is met de executeurs van de testamente van wijlen juffr. Isabau Michault 
ende namentlijck met d'Heer Cornelis van Berendrecht secretaris van de weeskamer 
tot Leyden ende d'Heer Augustinus Wijsius predikant van de Lutersche gemeente t· • 
Rotterdam. Overgebracht ende gepresenteert bij den rendant op den stadthuijse v~ 
Niervaert. Pieter Michault heeft van sijn broeder Jan Michault op reijs gaende naer't 
eylant Cajana verkregen een somma van 50 gld. 

Oud-Beijerland: 
38. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 19B, 19-8-1641: 
Compareerde te Nijervaert Elisabeth Thonisdr. wed. van Claes Jans Kyeck schipper 
overleden alhier ter Stede geass. met Barent Pieters haren gecoren voocht t.e. 
mitsgaders Cornelis Jansen Kyeck won. in Oud-Beijerland als oom ende naeste 
bloetvoocht mit Adriaen Cornelissen Slobbe byerstecker geordonneerd voocht alhier in 
loco t.a. zijde. Uitkoop. De kinderen mit namen Seijtken Claes 13 jaer en Leenderken 
Claes out 5 jaer 't samen bij mondigheid 100 gld. 

Puttershoek: 
39. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 9A, 24-3-1620: 
Rekening doende Jacob Adriaen Clements als voogt van de nagelaten boedel van de 
weeskinderen wijlen Adriaen Jans anders geseijt de Loosenbouck:weijt ende Digna 
Sanders zijne huijsvrouwe beijde overleden aende Tonnekreeck geduyrende zijne 
voogdije sedert 11-9-1615 tot huijden. Gepresenteert ter weescamer Nijervaert voor 
Cornelis Adriaens ende Cornelis Eelants cousijns, naeste bloetvriende won. op 
Puttershoek ende onder Mijnsheerenlant van de weeskint in desen verhaalt. 

Ridderkerk: 
40. Weeskamer IGundert, Inv. nr. 16A, 10-11-1642: ~ 
Compareerde ter weescamer Nijervaert Jan Adriaenssen drager wednr. van wijlen 
Grietje Reijers van der Linde t.e. mitsgaders Leendert Reijers van der Linde won. tot 
Reijerkercke oom van smoederswegen ende naeste bloetvoocht ende Cornelis Willems 
schipper inwoonder alhier als behoudtoom ende toesiender over de naergelaten wees
kinderen van de voors. Grietjen Reijers geprocreert bij de voorn. Jan Adriaenssen t.a. 
zijde. Iutkoop. De wezen Pierijntken Jansdr. 7 jaer, Adriaen Jans 4 jaer ende Janneken 
Jansdr. 1 jaer. 

41. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 18, 5-10-1652: 
Reckening doende Crijn Cornelis Schipper als voogt van de weeskinderen wijlen Jan 
Adriaensen Roobol en Grietken Reijers van de Linde, sedert de leste rekening van 30-9-
1649. Gepresenteert bij Crijn Cornelis Schipper voor Cornelis Willems Schipper 
behoutoom van de weeskinderen op 5-10-1652. Conditie en voorwaerden waerop 
Leendert Reijersen won. tot Reijerkerck als oom van smoederszijde en daerom als 
bloetvoogt en Cors Willemsen inwooner alhier als geordonneerd toesiender over de 
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weeskinderen van Grietje Reijers daer vader af is geweest Jan Adriaensen Roobol. 
Actum 29-4-1644. 

Rotterdam: 
42. Weeskamer Klundert, lnv. nr. 20B, 25-5-1673: 
Wordt genoemd d'Heer Ysbrant Ysbrants medici doctor tot Rotterdam als testa
mentaire voocht van Dina Liens nagelaten dochter vanjuffr. Anna Soetens zalr. 

43. Weeskamer Klundert, lnv. nr. 21, 24-8-1685: 
Compareerde voor schepenen Rotterdam d'Heer Abraham de Hartogh gewesene 
vredenmaker en commisaris van de kleijne saken binnen deser Stad. Verklaart in
gevolge sententie van preferentie bij het gerecht van Nijervaert d.d. 25-7-1685 over de 
insolvente boedel en goederen van Cent Cornelis van Dorp in leven mr. timmerman 
aldaer gehouden voor waerachtich, dat de schuit door hem comparant inconcurentie, 
ten laste van den selven boedel geeijscht etc. Belooft de somme te restitueren. Com
pareerde mede den E: Abraham de Hartogh de Jonge schepen van de heerlijckheden 

,n Beuchelsdijck, Blommersdijck ende de lande van Cool won. alhier als borg. 

~hiedam: 
44. Weeskamer Klundert, lnv. nr. 32, 21-11-1764: 
Voor subst. Baljuw en schepenen van Niervaert de Heer Simon van Walcheren cassier 
in de bank van leening te Breda en d'Heer Wolvert de Merré bank houder in de bank 
van leening te Schiedam. Dezelve verklaren te stellen tot borgen voor de restitutie van 
2760 gld. als Mons. Adriaen Bax won. onder deze jurisditie bij acte van accord op heden 
voor schepenen van Klundert gepasseert tusschen denzelven Adriaen Bax als testa
mentaire erfgen. van wijlen juffr. Magdalena Losecaet, t.e. En den voorn. Heer Simon 
van Walchren als last en procuratie hebbende van d'Heer Pieter Christiaen de Merré, 
won. te Venloon en Kornelis de Meeré, bankhouden in de bank van leening te Schans 
onder Huijsem gelegen bij ~uwarden, als naeste vrinden en mede erf gen. ab intestato 
van s'vaderszijde van wijlen juffr. Maria Losecaet en schepen van Venloon voorn. 
gepasseert op den 18e Oct. 1764 mitsgaders d'Heer Johan Antonie Vincent van Es ordi
naria Luijtenant van het collegie ter admiraliteit op de Maze, residerende te Rotter-. 
dam, als last en procuratie hebbende van Vrouwe Dijna Walen wed. van wijlen den Heer 
Antonie Hodenpijl in leven Burgermr. der Stad Schiedam, volgens acte van procuratie 
gepasseert voor den notaris Adrianus van Velzen te Sommel, in dato 27 Oct. 1764. 
En nog van juffr. Johanna Barbara Walen bejaarde ongehuwde dogter won. te 
Schiedam, volgens acte van procuratie, gepasseert voor den notaris Jan van Lijden, 
volgens getuijgen te Schiedam, in dato 11 Nov. 1764 beijde in qualiteijt als naeste 
vrienden en ook mede erfgen. ah intestato van s'vaderszijde van de voorn. juffr. Maria 
r 'lsecaet, tesamen t.a. zijde etc. 

~hoonhoven: 
45. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 22, 5/10-1-1692: 
Reeckening doende Hilleken Hoogerwerff wed. wijlen Sr. Cornelis van Bruel in sijn 
leven mede schepen deser Stede van de boedel tussen haer ende haren man int gemeen 
beseten. Overgebracht bij den rendant in persoone voor d'Heer Hendrick van Bruel 
outburgermeester tot Schoonhoven als vooght over Cornelia en als toesiender van 
Jacobus van Bruel ende Ysack Dombre als in huwelijk hebbende Anna Maria van 
Bruel. De totale ontvangh van deze boedel is 7278 ponden. 

46. Weeskamer Klundert, lnv. nr. 22, 24-7-1694: 
Reckening doende Hendrick van Bruel over de naegelaten dochter van sijn broeder salr. 
Cornelia van Bruel. Gepresenteert bij den rendant in persoon voor weesmrs. Niervaert, 
mitsgaders voor Hillegonda Hoogerwerff als voogdesse over haren soon Jacobus van 
Bruel ende voor Ysaack Dombre getr. met Anna Maria van Bruel. 
Depost den 30e Oct. 1694 is tot de weeskamer Nyervaert gecompareert Sr. Hendrick de 
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Groot, gerechtsbode tot Schoonhoven, tonende een procuratie van den rendant 
gepasseert te Schoonhoven voor notaris Hugo Pijl, waarbij denselven rendant wordt 
geauthoriseert tot het doen van deze reeckeninge volgens testament als in de text. 

Spijkenisse: 
47. Weeskamer Klundert, !nv. nr. 26, 3-7-1758: 
Rekening doende mr. Pieter Anemaat subst. Bailluw deser Stede Clundert, mitsgaders 
de weeskamer als hebbende gehadt en nog hebbende het bewint over de onmondige en 
nu meerderjarige erfgen. van Gerrit Smitskan, volgens extract uijt het doopboek van 
Spijkenis alhier overgelegt, dewelke voor een derde part van het¼ part met Jan Jansz. 
Smitskam en sulcx voorn. Gerrit Smitskam voor l/i2 part erfgen. is van sijnen oom 
mons. Dirk Smitskam, die wednr. was van Annetje de Creek, die bevorens wed. was 
van Teunis Jacobse Overwater, beijde gewoont hebbende en overleden op het Strijense 
Zas onder dese jurisdictie. 
Overgebracht ende gepresenteert bij den rendant voor de weeskamer ter presentie van 
Gerrit Jan Janse Smitskam in deesen geassisteert met zijnen stiefvader Gabriel 
Prooijen won. te Spijkenisse op de Stadthuijse van Niervaert. 

Strijen: 
48. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 8, 25-1-1604: 
Compt Thonis Leenderts de weeskinderen van Adriaen Joris geprocreert bij Janneken 
Lenerts salr. en Laureijs als getrout hebbende Janneken Leenderts won. in Strijen elcx 
voor haer derde part 136E. 
49. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 8, 6-6-1605: 
Wij Lenaert Ooien ende Anthonis Bastiaens schepenen in Strijen attesteren ten 
versoucke van Lijntgen Chielen op Claeswael dat sedert den jare 1601 wij als 
schepenen hebben gedyent Lijntgen voors. groote costen ende moeijten heeft gehadt int 
vernorden van seecker proces aengaend't erf daer eertijts op plach te wonen Adryaen 
Janssen Smetser leggende in Strijen op buijtenst eijnt. Eyndeling soe ver is gecomen 
ent bij Lijntgen 't voors. erff is vercocht aen eenen Aryen Heynrix Meesshen warvan 
noch seeckere penningen staen t'ontvangen welcke nyet mogen werden gelicht sonder 
wettelijck procuratie van de voochden van de weeskinderen van Cornelis Adryaens 
Smetser. 
50. Weeskamer Klundert, !nv. nr. 8, 13-6-1605: 
Tot voogd gesteld over de twee weeskinderen van Cornelis Adriaens de Coninck anders 
genaempt Smetser om te verhalen alle schulden en inkomsten ten behouve van de 
weeskinderen wegens de aflijvicheijt van Adriaen Janss Smetser in de landen van 
Strijen haren grootvader alsmede in de lande van Breda ende alders aenbesto(r)ven is. 

51. Weeskamer Klundert, lnv. nr. 18, 28-2-1651: \.'_., 
Compareerde voor weescamer Nijervaert Cornelis Pieters de Hoon won. alhier wedti'F.' 
wijlen Susanna Pieters (Bercheijck) t.e. en Jan Pietersen Bercheijck won. in Strijen als 
moederlijk bloetoom en voogt ende Willem Pieters de Hoon won. in Fijnaert geordon
neert voogt over de 2 weeskinderen. Uitkoop van• de 2 wezen genaempt Trijntgen 
Cornelis de Hoon 5 jaer en Pieter Cornelis de Hoon 2 jaer met 120 gld. 

Zwijndrecht: 
52. Weeskamer Klundert, Inv. nr. 19A, 23-10-1663: 
Willem Jans van Vale wednr. wijlen Poulijntgen als vader t.e. ende Cornelis Jans 
Wijngaert als voocht van de kinderen bij den selven van Vale bij de voorn. Poulijntgen 
Damis verweekt. 
Uitkoop. Hij alimenteert de wezen en koopt ze uit met 60 gld., verbindt daervoor een 
obligatie tot laste van Schalck Jans van den Veer won. op Swijndrecht in dato 22-12-
1661. Borgen: Cornelis Jans van Vale voor den voorn. Willem Jans sijnen broeder. 

[slot] 
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(door W. van Zeeland) 
Deze fragment-genealogie kan gezien worden als een vervolg op de kwartierstaat 
Beekhuizen, eerder gepubliceerd in 1340 (p. 304). De nu behandelde generaties Van 
Beekhuizen lijken afkomstig uit Arnhem en kwamen voor in Den Haag en 
Rotterdam, de Beekhuizen's in eerder genoemd artikel in Rotterdam en Zaltbommel. 
Alle DTB-data zijn Ned.-geref., tenzij anders wordt vermeld. 

Genealogie 
I Jan (van Beekhuizen), tr. (N.N.). 

Kinderen (volgorde onbekend): 
(1.) Tomas Jansen van Beekhuizen, volgt Ila. 
(2.) Egbert Janse van Beekhuizen, volgt Ilb. 

Ila Tomas Jansen van Beekhuizen,j.m. van Arnhem, won. Voglesangh, tr. Rotterdam 
28-11-1677 Geertruid Abrahams, wed. v. Willem Rijs, won. idem. 
Mogelijk had hij nog een zoon: Johannes, j.m. van Rotterdam, won. Vogelenzang, tr. 3-9/19-9• 1702 
Jannetje Jans de Groot, j.d. van Rotterdam, won. Vogelenzang. 
Uit dit huwelijk: 
1. Egbert van Beekhuizen, ged. Rotterdam 11-1-1682 (get. Egbert van Beekhuizen 

en Nelletie Jans, (begr. ald. 30-8-1683?). 
2.Geertrui van Beekhuizen, ged. Rotterdam 5-11-1684 (get.: Catarijna Adolfs), 

begr. Den Haag 28-9-1757 (60 jr.(?), 4e kl., 3 Gld., overl aan tering), otr./tr. 
Den Haag 20-9/7-10-1722 Gijsbert van Linden, geb. Arnhem, ca.1697, begr. Den 
Haag 5-2-1771 (4e kl., 3 Gld., overl. aan uittering). 

3.Geertruit Beekhuizen, ged. Rotterdam 22-~1687 (get.: Artur en Pieternella 
Hogendijck), begr. Den Haag 22-8-1763 (76jr., 30 Gld. impost, overl. aan een 
beroerte, rek. bij klerk Temmink), otr./tr. Rotterdam 14-10/5-12-1708 Philip van 
Dijk, geb. Amsterdam 10-1-1680, begr. Den Haag 9-2-1753 (70 jr., le klas, 30 
Gld., rek.: Noordeinde). Kunstschilder, won. Princestr., Rotterdam. 
Geertruy Beek.huizen, wed. wijlen Philip van Dijk, kunstschilder, transp. aan Philip Linden van 
Dijk een huis aan het Noordeinde W.z., belend ten 0. aan de openbare weg, ten Z. aan N. Ebbe, 
ten N. aan J. Ruyt en ten W. aan dhr. N. Kuné, voor 2000 Gld. contant en een hypotheek van 
4000 Gld. (G.A. Den Haag, N.A Den Haag, inv. nr. 3132, blz. 51, d.d. 10-4-1755). Op 9-8-1756 
geeft zij procuratie dit huis weer terug te kopen (G.A-N.A idem, inv. nr. 3069, akte nr. 6). 
Geertrui stelt haar neef Philippus Bartholomeus Linde van Dijk, won. Amsterdam aan als haar 
voogd, om bij ziekte haar huishouden etc. te 'dirigeeren'. Zij test. op 14-8-1757 (G.A.-N.A idem, 
inv. nr. 3137, blz. 304, d.d. 19-8-1757), en testeert 22-1-1762 opnieuw (wil begr. worden in de 
Grote kerk). Legateert aan de 3 kinderen van Louis van der Elburg en Johanna Beek.huizen elk 
2000 Gld. Aan haar ongehuwde (zie inv. nr. 2981, akte 114, d.d. 14-8-1757) nicht Johanna Beek
huizen 2000 Gld. Haar neef Philippus B. Linde van Dijk, aangenomen zoon van haar man 
zaliger, is haar universele e1fgenaam en bij diens overl. zijn zoon Ph. Willem Linde van Dijk (G.A. 
Den Haag, N.A. Den Haag, inv. nr. 2984, akte nr. 125). Op 23-1-1762 benoemt zij 2 nieuwe 
voogden, w.o. haar neef Louis van der Elburg (G.A.-N.A. idem, inv. nr. 3137, blz. 12). Op 1-4-1762 
testeert zij weer eens. Aan haar neefje Ph. Willem Linde van Dijk legateert zij het huis vermeld 
in inv. nr. 2458 nr. 4, d.d. 1-2-1763 (zie hieronder). Als voogden benoemt zij Louis van der Elburgh 
en Anthonij Temminck, klerk ter griffie van H.H. Mogende. Zij woont aan de Groenmarkt of 
Lutherse Burgwal W.z., belend ten N. de wed. Maes, ten W. de solliciteur Lonnier, ten Z. Van 
Hattum en ten 0. aan de openbare weg (G.A-N.A. idem, inv. nr. 3931, blz. 75, d.d. 12-4-1762). 
Op 1-2-1763 testeert zij wederom. Johanna woont in Heusden, univers. erfgen. is nu haar nicht 
Geertrui Elisabeth van der Linden, wed. v. wijlen Leonardus van der Elburgh voor 1/5; haar nicht 
Gerarda Alida van der Linden, geh. met Anthonij Temminck voor 1/5; en de 3 kinderen van Louis 
van der Elburgh (Maria, Geert1ui Johanna en Jan Louis) voor 3/5. De catechisee1mr. is nu 
Vrijthoff (G.A.-N.A. idem, inv. nr. 2458, nr. 1). Op 1-4-1762 maakt zij haar laatste testament. 
Aan haar neef Philip Willem Linde van Dijk, zn. v. haar neef Philippus Bartholomeus Linde van 
Dijk en Helena Wilhelmina Kramer, vermaakt zij haar huis aan het Noordeinde in Den Haag, 
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belend ten N. aan de heer Cleijpole de Norbourg, ten Z. de testatrice, ten 0. aan de Heerestraat 
en ten W. de tuin van het Oude Hof. Op 3-1-1763 benoemt zij tot voogden over haar neefje Ph. 
Willem, i.p.v. Anthonij Temminck die beleefd heeft geweigerd, Johannes Bernardus de Bruijn, 
cathechüieermeester (idem, nr. 1). Op 22-8-1763 passeren de exec. test. van wijlen Geertruij B. 
een akte van non-prejudicie (idem, idem, nr. 30). Zij verkopen het aan het Noordeinde, belend 
door Ebbe, Buijs, Kuné en de Heerestraat, voor 8000 GJd. (idem, idem, nr. 39). Op 9-12-1763 
wordt Louis vervangen door zijn zoon Jan Louis (idem, idem, nr. 40). 
Gegevens uit naslagwerken: Biogr. Woordenboek, deel I, door Kobus en De Rivecourt, Arnhem
Nijmegen 1886: "Philip van Dijk, te Amsterdam geb. in 1680 en overl. in 1752 (sic). Hij was een 
leerling van Arn(old) Boonen en maakte portretten en kabinetstukken. Hij was erg populair om 
zijn 'zachte en zuivere' penseelvoering". 
Lexicon Ned. Beeld. Kunstenaars 1150:1950, door Pieter A. Scheen, Den Haag 1981: "Philip van 
Dijk, geb. Amsterdam 10-1-1680, overl. Den Haag 3-2-1753, leerling van A(rnold) Boonen vanaf 
1696. Schilderde portretten en familiegroepen. HofschiJder landgraaf van Hessen 1726-36, na 
17 4 7 hofschilder van stadhouder Willem IV". 
Volgens de Dict. des Peintres ... (enz.), tome 3, 1966, (E. Bénézit): bijgenaamd 'de kleine Van Dijk'. 
Op 24-1-1738 test. Philip van Dijk, kunstschilderen Geertruid Beekhuijsen, echtelieden. Zij 
legateren aan Philip Bartholomeus van der Linden, zn. v. Gijsbert en Geertruid Beekhuijsen 
hun portretten en een gouden medaillon met het portret van de landgraaf van Hessen-Kessel. 
Hun enige en univ. erfgen. zijn de 3 kinderen van Gijsbert en Geertruid, met name Geertruid 
Elisabeth, Gerarde Alida en Philip Bartholomeus, en Maria van der Elburg, dr. v. Louis en 
Johanna Beekhuijsen (G.A Den Haag, N.A. Den Haag, bnr. 372, inv. nr. 2440). 
Transactie tussen PhiJip van Dijk, meester kunstschilder enerzijds, en heer en meester Francois 
Ellinckhuijsen, advocaat etc. anderzijds inzake een proces tegen Jean Jacquement, gedaagde 
te Bergen op Zoom (G.A Den Haag, N.A. Den Haag, bnr. 372, inv. nr. 2429, d.d. 14-8-1125). 

3.een onbekend kind, begr. Rotterdam 8-8-1691. 
Ilb Egbert Janse van Beekhuizen, j.m. van Arnhem, won. Voglesangh, hellebaardier 

admiraliteit v.d. Maas, overl. voor 29-6-1739, tr. [1] Rotterdam 15-1-1692 
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Maria, Willems Rees, j.d. van Rotterdam, won. idem; tr. [2] ald. 18-7-1703 
Jannetje van der Weyden, wed. v. Harmen Bosch, van Rotterdam. 
Het echtpaar Van Beekhuizen/Rees test. op 8-2· 1697, hij ondertek.: EB H (G.A. Rotterdam, ONA 
Rotterdam, inv. nr. 1338). Op 17-7-1703 maken Van Beekhuizen/Van der Weyden huw. voorw., hij 
ondertek: E B H (G.A. Rotterdam, ONA Rotterdam, inv. nr. 981, blz. 123). Jannetje, wed. v. Egbert 
B., test. 29-6-1739, erfgenamen zijn Geertruid Beekhuizen (haar nichtje), gehuwd met de kunst
Rchilder Philip van Dijk, won. te Den Haag en het kind/kinderen van Geertruid Beekhuizen (even
eens haar nichtje), gehuwd met Gijbert van der Linden, ook won. te Den Haag (de farn.-relaties 
zijn niet aangegeven (G.A Rotterdam, ONA Rotterdam, inv. nr. 2656, blz. 438). 
Uit het eerste huwelijk, te Rotterdam gedoopt: 
1. Johanna van Beekhuizen, ged. 30-6-1693, (get. Tomas Beekhuizen en Neeltie 

Rees), won. Hooghstraat, begr. Rotterdam 14-7-1693? 
2. Johanna van Beekhuizen, ged. 8-6-1694, (get. Neeltie Rees en Geertrui Abrams), 

ongehuwd, won. Heusden (1763), overl. na 1-2-1763. 
3. Anna (Johanna) Beekhuizen, ged. 6-12-1699, won. over 't vrouwenhuis (get. 

Neeltje Willems en Grietie Isackx = mogelijk een dr. v. Isaac van Beekhuizen), 
begr. (Nieuwe kerk) Den Haag 26-11-1787 (87 jr., le klas, 30 Gld., overl aan 
verval van krachten), otr. Den HaagG-7-1732, tr. Scheveningen20-7-1732Louis 
van der Elburgh, ged. Den Haag 12-9-1708 (get. Lowijs Verduer en Alida de 
Heer), kaarsenmaker, begr. Den Haag 31-12-1783 ([a] 75 jr., 2e klas, 15 Gld., 
overl aan borstziekte), zn. v. Jan van der Elburgh en Maria de Heer. 
Op 2-11-1732 koopt hij een huis in de Snouckstraat Z.z. in de Pastoorswarande. 
(G.A. Den Haag, N.A Den Haag, bnr. 372, inv. nr. 2487, akte nr. 61). 

4. Willemijntje Beekhuizen, ged. 24-1-1702, won. op 't Oostende (get. Neeltje 
Willems en Neeltje Bastiaens). 

Uit het tweede huwelijk, te Rotterdam gedoopt: 
5. Catarijna Beekhuizen, ged. 20-4-1704, won. Oostende (get. Jacomijntje van der 

Laan en Anna van der Meer). 
[slot] 



(door Michel R. Doortmont) 
In het vorige nummer van 1340 deelden wij u mede dat wij tenminste tot januari 
1996 de beschikking hadden over de dubbelen van de I.G.I., in bruikleen van en 
samengesteld door de geneal.-afd. van de Church of Jesus Chzist of Latter-Day 
Saints. In overleg met de Afd. Microfiches van de NGV is besloten dat deze serie tot 
eind 1996 in onze Afdeling beschikbaar kan blijven. De secreta1is, dhr. R.K. Vennik 
heeft bovendien fiches aangevraagd van een aantal andere Europese landen, 
waaronder Groot-Brittannië. De fiches kunnen op afspraak geraadpleegd worden op 
het Streekarchief IJsselmonde (hierbij is een vergoeding van f 2,50 verschuldigd). 
Raadpleeg voor een beschrijving van de inhoud van de fiches en voor het maken van 
een afspraak het artikel in 1340 van dec. 1995, p. 305. 

(door RoelofVennik) 
Hoewel er meningsverschil bestaat over welke dag we als oprichtingsdatum voor onze 
vereniging moeten hanteren, vieren we in 1996 ons 50-jarig bestaan. Ter gelegenheid 
hiervan zal op 11 mei a.s. een genealogische adviesdag worden gehouden in de 
Expozaal van de Jaarbeurs in Utrecht. Tussen 10:00 en 17:00 uur kan een ieder ken
nis nemen van een aantal lezingen en wat de standhouders te bieden hebben. Hoewel 
deze nog niet allen bekend zijn, zullen naast de afdelingen ook andere organisaties, 
die zich direct of indirect met genealogie of aanverwante zaken bezighouden, zich 
manifesteren. Daarnaast zullen ook de verschillende diensten van de verenigingen 
aanwezig zijn, alsmede andere nationale en internationale verenigingen. Ook de Afd. 
Rotterdam e.o. zal hier niet ontbreken. Onze afdeling heeft het idee opgevat een 
bescheiden tentoonstelling te organiseren met de titel 'Rotterdam en het water, 1600 
- nu'. Het leek ons leuk de ons ter beschikking staande ruimte niet uitsluitend te 
gebruiken voor puur genealogische gegevens. Zelfs voor de meest enthousiaste 
genealoog zou het wat teveel worden om honderden meters gevuld met uitsluitend 
stambomen en kwartierstaten te zien. We hebben daarom gekozen voor dit thema. 
Voor de totstandkoming zijn we veel dank verschuldigd aan het Gemeentearchief 
Rotterdam, dat het leeuwendeel van het tentoongestelde materiaal zal leveren. 
Zoals het bij veel van onze grote steden gesteld is; de echte Rotterdammer bestaat 
eigenlijk niet. Vluchtelingen omwille van hun geloof, zeelieden en buitenlandse 
militairen vestigden zich al heel vroeg in onze stad. Aangetrokken door de welvaart 
van de grote stad kwamen vooral in de vorige eeuw mensen van her en der, om er een 
hestaan op te bouwen. Aan de hand van mijn jongste kwartieren zal ook eigen 

ateriaal in de tentoonstelling worden verwerkt. Tot kwartier 32 (alle het-over
grootouders) hadden er van de 16 mannelijke kwartieren 13 een beroep dat iets met 
scheepvaart van doen had, zoals schipper, kapitein-reder, walkapitein en dergelijke. 
Getracht zal worden in kort bestek een beeld te geven van de band van Rotterdam 
met het water door de eeuwen heen. Daarnaast zal ook de ruimte van de Afdeling om 
de aandacht te vestigen op ons blad en de afdelingsactiviteiten. Ook kan men bij ons 
terecht voor algemene vragen op genealogisch en heraldisch gebied. Voorts proberen 
wij materiaal bijeen te brengen (bijv. kwartierstaten e.d. van schippers, reders, enz.) 
om in het juni nummer van 1340 te plaatsen. 
Omdat deze tentoonstelling tot op dit moment uitsluitend door bestuursleden is 
georganiseerd, hopen wij dat ook enthousiaste leden die mogelijk iets aan dit 
onderwerp kunnen bijdragen, in dit idee willen participeren. Te denken valt aan het 
ter beschikking stellen van materiaal of het daadwerkelijk meewerken door het 
verlenen van hulp en het geven van voorlichting over genealogisch onderzoek op de 
dag zelf. Wij hopen daarom op uw suggesties, aanbiedingen en opmerkingen. Reacties 
gaarne bij de secretaris, RoelofVennik, tel. 010-4 79 0668. 
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( door Roelof Vennik) 
ALGEMEEN 
Het ledental van de NGV groeide in 1995 tot 10.482 personen, een groei ten opzichte 
van 1994 van 173 leden ofwel een percentage van 1,7%. Aan de explosieve groei die 
onze vereniging jarenlang kenmerkte, lijkt nu een einde te zijn gekomen. De Afdeling 
Rotterdam e.o. groeide iets sterker t.o.v. het landelijk gemiddelde tot 609 leden, ofwel 
2,6%, waarmee wij de grootste afdeling van het land bleven. 

BESTUUR 
Het Afdelingsbestuur bleef in 1995 ongewijzigd bestaan uit 5 leden (zie Colofon). Het 
bestuur kwam diverse malen bijeen en dit gebeurde als regel bij tourbeurt bij 
bestuursleden thuis. Vaste agendapunten vormden o.a. de inhoud van 1340 en de 
organisatie van lezingen en bijeenkomsten. Dit jaar stond ook de voorbereiding op het 
50 jarig bestaan in 1996 op de agenda. Op een manifestatie zal op 11 mei 1996 onze 
afdeling vetegenwoordigd zijn met een bescheiden tentoonstelling met als ti( _ 
'Rotterdam en het water, 1600 - nu'. Wij hopen van harte dat ook de leden htl,r' 
steentje willen bijdragen in de realisatie van dit project (zie ook het artikel '50 jaar 
NGV' elders in dit nummer [red.}). 

BIBLIOTHEEK 
De afdelingsbibliotheek werd in 1995 opnieuw uitgebreid met een aantal schenkingen 
van leden en anderen. Wij danken hun hiervoor nogmaals en hopen dat ook dit jaar 
onze bibliotheek mag groeien. Het ruimtegebrek blijft echter een punt van zorg. Een 
gedeelte van de boeken bevindt zich nu reeds bij enkele bestuursleden thuis. Via het 
Hoofdbestuur kregen we de beschikking over de z.g. I.G.I.-fiches van de Church of 
Jesus Christ of Latter-Day Saints. Omdat de Afdeling zelf niet beschikt over een 
leesapparaat, hebben we deze ondergebracht bij het Streekarchief IJsselmonde. 
LEZINGEN-
De Afdeling kwam in totaal 8 maal bijeen in de Remonstrantse kerk te Rotterdam; 
éénmaal voor de Jaarvergadering en zeven maal voor een lezing: "Maten, gewichten 
en afstanden", door dhr. J.P.H. Daverveld; "Overheidsfinanciering d.m.v. erf- en 
lijfrente als genealogische bron" door dhr. Drs. E.C. Dijkhof; "Geld en archieven, 
muntsoorten en koopkracht 1500-1800'' door dhr. Drs. H.W. Jacobi; "Bronnen en 
verzamelingen, aanwezig bij het G.A. Den Haag'' door mevr. J.S.M. Wentholt; "De 
genea,logische na.werking van de Franse Revolutie" door dhr. Mr. C.J. van Heel; 
"Historie en families in het Westland" door dhr. J.W.H. Olyslagers; en "Achtergronden 
van buitenechtelijke geboorten in de 19e eeuw" door dhr. Dr. J. Kok. 
Tussen de 15 en 25 leden bezochten de lezingen. Het is een groeiend probleem dat h· -
steeds moeilijker blijkt een lezingenprogramma rond te krijgen. Het aanbod hiervä,.., 
is klein en ook kunnen wij door ons beperkte budget de sprekers slechts een 
bescheiden vergoeding bieden. 

AFDELINGSBLAD 1340 
Ons Afdelingsblad 1340 telde in 1995 veertig pagina's, waarin 11 nieuwe genea
logische artikelen verschenen: "Crediteuren van een 'desolate' boedel" door W. van 
Zeeland; "In reactie op ... , stamreeks Borst'' door Michel R. Doortmont; "Rol van kleine 
zaken Bleiswijk" door Roelof Vennik; "Fragment-genealogie Vijzelaar te Stellendam" 
door ing. Pieter Vijzelaar; "Fragment-genealogie Van der uede/Van Spieringshoek" 
door W. van Zeeland; "Stamreeks George Hendrik Breitner" door Roelof Vennik; "Stam
reeks Van Die" door mevr. J.A. van Rouwendal-van Die; "Het R.K geslacht Vermeulen 
in Hillegersberg e.o." door Roelof Vennik; "Familie Oudaen" door W. van Zeeland; 
"Banden met Klundert'' door A. Hartmans; en "Geneagram Beekhuizen/Gevers" door 
W. van Zeeland. Voorts een aantal andere artikelen, waaronder "Genealogie en 
grafologie" door M. van Zoest; "20 jaar oud en dan al bejaard?" door Roelof Vennik; 
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"Zijn bloote degen ... " door Leo Gijswijt, en een aantal boekbesprekingen en aankon
digingen van verschilJende aard. In totaal werden 26 vragen gesteld. 
De redactie werd gevonnd door de heren Doortmont en Gijswijt. In september 
wijzigde het lettertype van 1340 van 'Times' naar 'New Century Schoolbook', wat de 
leesbaarheid (na het drukken) vergrootte. Voorts mag worden genoemd dat 1340 ook 
buiten de Afdeling enige faam geniet en geroemd wordt om zijn inhoud. De enige 
kritiek die ons ter ore is gekomen, is de beperkte omvang. Dit is echter hoofdzakelijk 
een budgettaire kwestie. 

In de afgelopen tijd hebben meer dan 120 personen bij de Rotterdamse politie 
aangifte gedaan van het feit, dat zij zijn opgelicht door 'Ferdinand van P.' van 
Heraldica bv., aldus het Rotterdams Dagblad van 23 februari. Wat de gevolgen van 
deze aangiften zullen zijn, meldde de krant niet. 
Wij raden iedereen aan zich bij de politie te blijven melden, indien men meent het 

jchtoffer te zijn geworden van zwendel door genealogische en heraldische bedrijfjes. 
"'V'oorts bestaat, naast het inlichten van de Consumentenbond (tel. 070-3847400), ook 
de mogelijkheid om de Reclame Code Commissie (Paasheuvelweg 15, 1105 BE Amster-
dam), of de Raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen (Joh. Vermeerstr. 
14, 1071 DR Amsterdam) in te schakelen. Bij Louter heeft dit al gewerkt! 

(door Leo Gijswijt) 
Voor onze bibliotheek kwamen bij de redactie de volgende werken binnen: 
- Genealogie Alblas, door C. Al,blas, Wageningen, z.jr., 15 bladen, z. index, eigen uitg. 
Resultaat van het onderzoek van de samensteller naar de familie Alblas, dat 
teruggaat tot Adriaan Bastiaansz. Alblas, geb. ca. 1588 in Langerak; behalve 
aannemer van dijk- en baggerwerken ook waarsman, schepen, armmeester en 
achtman aldaar. Uit zijn huwelijk met Maritgen Thonis de Heer werden negen 
kinderen geboren, waarvan twee de naam Alblas verder voerden. 
Jammergenoeg ontbreekt een index; iets dat voor anderen juist zo belangrijk is. 
Binnenkort hopen wij deze genealogie in 1340 te plaatsen. . 
- Cleyburgh, een familie van de Voomse Klei, door A. van mest, Oostvoorne 
1994, 73 bladen, geill., met index, eigen uitg. 
De bekende familie Cleyburgh, die bij velen onder ons voorkomt in de kwartierstaat 
indien die teruggaat richting Zuidhollandse Eilanden. Deze genealogie is verdeeld in 
t,:reeksen; de eerste vangt aan bij Commer (N.N.), wiens drie kinderen Commer, 

omelis en Leendert vermeld worden inzake grondverkoop op 21-3-1642 (nageslacht 
over 8 generaties). Reeks 02 begint bij Cornelis Jacobse Cleyburgh, bakker, wiens 
weduwe Maritgen Jacobsdr. 22-5-1577 wordt vermeld bij verkoop van een huis en erf 
(vijf generaties); de derde reeks bij Cornelis Gillisz. van Cleyburgh, burgemeester van 
Brielle (10 gen.). Reeks 04 vangt aan met Lenaert Comelisz. Cleyburgh, 
schoenmaker, 5-6-1580 te Brielle toegelaten tot het Heilig Avondmaal, vervolgens vijf 
generaties; reeks 05 waarin vermelding van de niet op één van de vorige reeksen 
aangesloten personen; en voorts nog de reeksen 06 en 07 waarvan de samensteller 
hoopt de resp. stamoudsten Willem van Cleyburgh en Cornelis (Cleyburgh) in een 
later stadium aan één van de vorige reeksen te kunnen aansluiten. 
Er werd een uitgebreide bronverwijzing gehanteerd en een naamindex ontbreekt 
gelukkig niet, want het boek is niet zo overzichtelijk door de vele gebruikte tekens, 
codes, verwijzingen en afkortingen. Verder worden een groot deel van de bekend 
zijnde akten letterlijk weergegeven of, in andere gevallen, geëxtraheerd; wat wèl een 
groot voorbeeld is voor anderen die een soortgelijk werk opstellen. 
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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. 

28 maart 1996 - donderdag, 20.00 uur: dhr. J.C. Nix uit Rotterdam, werkzaam bij de 
Atlas van Stolk, met de lezing: "DE ATLAS VAN STOLKEN DE MOGELIJKHEDEN 
VOOR GENEALOGEN". 

25 april 1996 - donderdag, 20.00 uur: dhr. Mr. A. van Mazijk uit Hilversum, hoofdbe
stuurslid van de NGV, met de lezing: "OP ZOEK IN HET RECHTERLIJK ARCHIEF''. 
4 iuni 1996 - dinsdag, 20.00 uur: dhr. H.M. Zelis uit Aerdenhout, secretaris van de 
Afd. Kennemerland, met de lezing: "GENEALOGIE TUSSEN 1900 EN HEDEN". De 
heer Zelis is tevens lid van de werkgroep 'Genealogie en Telecommunicatie' en zal ons 
alles weten te vertellen over onderzoek in recente bronnen. [het bestuur] 

Md. Deltland 
Deze lezing vindt plaats in de Genestetkerk, Oude Delft 102, Delft: 
18 april 1996 - donderdag, 20.00 uur: dhr. Drs. H.W. Jacobi uit Leiden, medewerker 
van het Rijks Penningkabinet aldaar, over: "GELD IN ARCIIlEVEN", hoe zag het er 
uit, en is ook te achterhalen wat het waard was? 

Afd. West Noord-Brabant 
De volgende lezing vindt plaats in de Pelgrimskerk, Langendijk 50, Breda: 
21 mei 1996 - donderdag, 20.00 uur: dhr. W. van de Westeringh, met: "WAT 
KUNNEN WE AAN GENEALOGISCH MATERIAAL IN DE KRANT VINDEN?''. 

[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: 

,:l&~actie 1340, Leo Gijswijt, Postbus 25056, 3001 HB Rotterdam. 

~1.ALBLAS 
Contact gezocht met personen die onderzoek doen of hebben gedaan naar de fam. Alblas. 
C. Alblas, Roghorst 135, 6708 KG Wageningen. 

152a. DE VELD (DE VELT) 
Catharina de Veld, tr. Nieuwland onder Schiedam 4-5-1794 Ary van Kruyning. 
Doopgetuigen o.a.: Cornelius de Veld en Petronella Loppe. Catharina (Kaatie) de Velt 
overl. Schiedam 18-8-1804. Gevr.: gegevens over haar ouders en voorgeslacht. 

b. KRUYNINGEN / BERGHMAN 
Govert Ariense Cruyninckse (Kruyningen) en Grietie Dane Berghman, verm. overl. in 
1752, won. op 't Hooft in Schiedam; zij hadden waarsch. zes kinderen, waarvan er 
twee R.K ged. werden in Schiedam; 1717 (Maria Magdalena) en 1724 (Christianus). 
Gevr.: gegevens over huw., geb./doop en hun wederzijdse ouders. 
L.J. Heinsbroek, Westlander 9, 3123 BX Schiedam. 
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153a. VAN TONGEREN 
Jacobus van Raaphorst, ged. Sassenheim R.K. 16-7-1786, zn. van Leendert Jans van 
Raaphorst (Lisse 1756-Haarlem 1819) en Lucia van Tongeren. De moeder zou geb. 
zijn te Wateringen in 1754 of 1756; ald. echter niet gevonden. Zij overl. Haarlem 10-8-
1825. Wellicht was zij een dr. van Jacobus van Tongeren (won. Den Haag, Veur, 
Stompwijk, Leiden etc.!) en diens derde vrouw Anje Vergunst (uit Alphen?). 
Gevr.: doopplaats en -datum en gegevens ouders van Lucia van Tongeren. 

b.MAAL 
Volgens het Régistre Civique (Den Haag 1812) zou Theodorus Maal (wellicht Mael of 
Mahl?) ald. 10-7-1753 zijn geboren; doop noch ouders werden ald. gevonden. Wie kan 
dit oplossen en wie is eveneens geïnteresseerd in dit geslacht te Den Haag of Utrecht? 

c. DE BRUYN 
Ary Ariens de Bruiin, zn. van Arij Arends en Lijstbeth Gerrits, tr. Vlaardingen 21-4-
1714 Annetje Heijme Brederveld. Gevr.: doopplaats en -datum van Ary Ariens. 
Drs. F. Buijs, Hubertuslaan 7, 4834 SH Breda. 

154a. "Bloedverwanten van Prins Maurits" '--' 
Wie kan mij mededelen waar het boekje "Bloedverwanten van Prins Maurits" (door 
A.W.E. Dek, uitg. 'Ons Voorgeslacht') te leen is? Er zijn exempl. .op de Kon. Bibi., het 
Streekarch. Schoonhoven en het G.A. Rotterdam, maar deze worden niet uitgeleend. 

b. "Adresboek van Rotterdam 1937/38" 
Wie weet waar ik het "Adresboek van Rotterdam 1937/38" kan kopen? 

c. "Deutsches Geschlechterbuch Band 177" 
\;l/ie kan mij vertellen waar het "Deutsches Geschlechterbuch", Band 177 ter inzage is? 
H.F.A. Schmitt, Fresia 101, 2925 EK Krimpen a.d. IJssel. 

155. DE KEIJSER 
Jacob Jans de Keiiser, (Jaques), tabakverkoper, volgens een akte uit 1633 omtrent 48 
jaar oud, doet pas in 1622 te Gorinchem samen met zijn vrouw, Teuntje Adriaans 
Taate, belijdenis en heeft dan al 3 kinderen, die bijna zeker elders (R.K) werden 
gedoopt. Gevr. nadere gegevens over Jacob Jans de Keijser en event. voorgeslacht. 
A.C. de Keijzer, Van Marlotstraat 68, 3381 CE Giessenburg. 

156. STEENBERGEN 
Johannes Steenbergen, geb. Rotterdam 10-7-1877, toneelspeler, tr. Jeanne van de 
Griendt; uit dit. huw. zes kinderen, waaronder Nederlands beste en meest veelzijdige 
acteur, Paul Jozef Steenbergen, geb. Amsterdam 22-3-1907, overl. 1989. 
Contact gezocht met nageslacht van laatstgenoemde. 
L. Gijswijt, Postbus 25056, 3001 HB Rotterdam. 
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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 / 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: 

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 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: Lidmaatschap NGV en adreswijziging Gens Nostra: 
C. Richel-Hatersel Koning, Nederlandse Genealogische Vereniging, Postbus 976, 
Coppelstoclcstr. 2, 3132 XN Vlaardingen 1000 t,.J. Amsterdam 

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