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(door B. Blommers) 
Inleiding 
In 1979 vroeg een collega mij om het adres van het Gemeentearchief in Dordrecht. Ik 
ben met hem meegegaan en sindsdien niet meer te genezen van de genealogie-
·~rslaving. Geboren in Wolfheze, opgegroeid in Loosduinen, woon ik sinds 1975 in 

"-'ordrecht. En ziedaar: mijn oudst bekende voorvader stamt daar vandaan. Jarenlang 
heb ik mij geconcentreerd op de stamlijn, totdat ik besefte dat ik niet verder kwam. 
Momenteel verzamel ik alle gegevens van de familienaam Blommers, met de nodige 
valianten zoals Blommert en Bloemmaertsz. Dit resulteerde in een complete 
geslachtslijn tot rond 1600, die ik tot nu toe niet weet te koppelen aan mijn eigen 
stam reeks. 
Het publiceren van de nu volgende genealogie is voornamelijk bedoeld als voorlopig 
resultaat en om nadere gegevens te verkrijgen over Pieter Blommers en Agatha van 
Beest, over de ouders van Pieter, en over de kinderen Gertrudie, Maria C., Joannes 
G. en Petronella. Aanvullingen, correcties en opmerkingen van welke aard dan ook, 
kunt u zenden aan: B. Blommers, Reinkenstraat 1, 3314 WE Dordrecht; 
(Internet: b.blomm&rs@riza.rws.minvenw.nl). 

Genealogie 
I Pieter Blommers, tr. Agatha (Aleidis) van Beest, overl. na 1776. 

Uit dit huwelijk (ged. Dordrecht): 
1. Gertrudie Blommers, ged. 11-8-1746. 
2.Bernardus Pietersz Blommers, ged. (R.K.) Dordrecht 8-6-1748, volgt II. 
3. Maria Cath•.rina Blommers, ged. 29-1-1750 (get.: Petrus Blommers en 

Elizabeth Sluyters). 
4.Joannes Godefridus Blomers, ged. 3-3-1752 (get.: Baltus Blomers en 

Wilhelmina Smats). 
5.Petronella Blommers, ged. 6-6--1754. 

~ Bernardus Pietersz Blommers, geb. Dordrecht, ged. (R.K.) Dordrecht 8-6-1748, 
overl. Dordrecht 10-6-1780, otr./tr. Dordrecht 8/24-10-1772 Maria Houben, ged. 
Dordrecht 7-9-1755, dr. van Petrus Houben en Maria Wouters. 
Uit dit huwelijk (geb. en ged. Dordrecht): 
l.Pieter Blommers, ged. 1-7-1773, volgt III. 
2.Hermannus Blommers, ged. 25-12-1774. 
3.Agatha Blommers, ged. 13-2-1776, vermoed. overl. voor 1779. 
4.Maria Joanna Blommers, ged. 30-11-1777. 
5.Agatha Blommers, ged. 17-6-1779. 
6.Bernardus Blommers, ged. 24-7-1780. 

III Pieter Blommers, geb. Dordrecht, ged. Dordrecht 1-7-1773, otr./tr. [1] Dordrecht 
6/22-8~1795 Helena Eijkelenboom, ged. (R.K) Dordrecht 6-10-1773, dr. v. Cornelis 
Eijkelenboom en Anna Jongbloed; tr. [2] Dordrecht 18-1-1801 Willemina Bemens. 
Uit het eerste huwelijk: 
l.Bernardus Blommers, geb. Dordrecht 31-12-1797, volgt IV. 
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IV Bernardu.s Blommers, geb. Dordrecht 31-12-1797, wagerunakersknecht, overl. 
Zwijndrecht 19-11-1881, tr. Huigje Pierneef, geb. Westmaas 12-7-1801, overl. 
Zwijndrecht 22-3-1872, dr. van Pieter Pierneef en Zoetje van Doorn. 
Uit dit huwelijk: 
l.Pieter Blommers, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 16-4-1825 (datum akte), volgt Va. 
2.Hubertus Blommers, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 31-10-1826, overl. Dordrecht 

23-1-1897, tr. [1] Cornelia. Scholten; tr. [2]Antonia Trommelen, geb. 
Zevenbergen 1832. 

3. Bernardus Blommers, geb. 1828, volgt Vb. 
4. Leendert Blommers, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 1833. 
5. Cornelis Blommers, geb. Zwijndrecht 12-4-1834, volgt Vc. 

Va Pieter Blommers, geb. Hendtik-Ido-Ambacht 16-4-1825 (datum akte, ARA 1823-
1832 (81-2), tr. [1] Dordrecht 9-7-1851 Johanna Cornelia de Visser, dr. van Jan de 
Visser en Johanna Mink; tr. [2] Dordrecht 15-5-1878 Ma.aike Sophia Blom, geb. 
Dordrecht 1836. 
Uit het eerste huwelijk: 
l.Johannes Bartus Blommers, overl. Dordrecht 9-10-1863. 

Vb Bernardus Blommers, geb. 1828, tr. [1] Johanna Maria (Nansje) Raa.dgeep, geb. 
Zwijndrecht, overl. Zwijndrecht; tr. [2] Dordrecht 28-ll-1866Niesje van Valen, 
geb. Papendrecht 1837, dr. van Jan van Valen en Teuntje Boterbloem. 
Uit het eerste huwelijk: 
l.Hendrik Lambertu.s Blommers, geb. Zwijndrecht 1857, tr. Dordrecht 19-8-1885 

Elizabeth Vrijdag, geb. Dordrecht 24-1-1861, dr. van Pieter Vrijdag en 
Hendrika Peters. 

2.Leen Blommers, geb. Zwijndrecht 1866, overl. Dordrecht 30-7-1866. 
3. Pieter Blommers, overl. Dordrecht 12-4-1901. 
Uit het 2e huwelijk: 
4. Johannes Blommers, geb. Zwijndrecht 1868, volgt Vla. 

Vc Cornelis Blommers, geb. Zwijndrecht 12-4-1834, (R.K), arbeider, overl. ald. 13-2-
1902, tr. [1] Zwijndrecht 19-5-1858 Magteldje Bezemer, geb. Zwijndrecht 24-4-1836, 
overl. ald. 1-5-1878, dr. van Leendert Bezemer en Bastiaantje den Hollander; 
t.r. (2] Zwijndrecht 4-7-1878 Jannigje Teeu.w, geb. Sliedrecht 7-7-1845, overl. 
14-5-1917, dr. van Arie Teeuw en Neeltje Parel. 
Uit het eerste huwelijk: 
l.Bastiaantje Blommers, geb. Zwijndrecht 17-12-1871, overl. Maartensdijk 29-8-

1959, tr. Lekkerkerk 3-4-1908 Jan Pieter de Jager, geb. Lekkerkerk 22-6-1863, 
sjouwer werkman (1908), later fabrieksarbeider te Lekkerkerk, woonde aan de 
Korte Achterweg, later Simonshoeve 10 te Lekkerkerk, overl. Lekkerkerk 4-5-
1945, zn. van Jan de Jager, baanspinner, en Marrigje Schenk. ~ 

Uit het tweede huwelijk: 
2.Bastia.a.n Blommers, geb. Zwijndrecht 15-2-1887, volgt Vlb. 
3.Adrianus Blommers, geb. Zwijndrecht 28-8-1890, volgt Vlc. 
4.Nelly Blommers, tr. Fra,nk Laumen, geb. 1883, overl. 1967. 

Vla Johannes Blommers, geb. Zwijndrecht 1868, overl. Dordrecht 27-4-1930, tr. 
Dordrecht 11-6-1891 Ma.ria Pluimert, geb. 's-Gravendeel 1872. 
Uit dit huwelijk: 
l.Maatje Eliza.beth Blommers, geb. Dubbeldam 1892, tr. Dordrecht 27-7-1911 

Arie van Ballegooijen, geb. 1889. 
2.Niesje Berna.rda Blommers, geb. Dubbeldam 1893, tr. Dordrecht 9-12-1915 

Eduard Micha.el Ha.sena.ck, geb. Rotterdam 1888. 
3.Ja.n Johannes Blommers, geb. Dubbeldam 1895, overl. Dordrecht 24-12-1920. 
4.Eliza.beth Blommers, geb. Dubbeldam 1899, overl. Dordrecht 2-7-1914. 
5. Berna.rdina. Blommers, geb. Dubbeldam 1900. 
6.Arie Blommers, geb. Dordrecht 1910, overl. Dordrecht 15-6-1919. 

346 



Vlb Ba.stiaan Blommers, geb. Zwijndrecht 15-2-1887, fabrieksarbeider, overl. 
Dordrecht 26-1-1962, begr. Zwijndrecht, tr. [1] Zwijndrecht 24-5-1911 Johanna 
Wilhelmina Bakker, geb. Arnhem 21-9-1891 woonde voor haar trouwen in Hoorn, 
volgens trouwakte zoon 24-05-1911 no.23, overl. Zwijndrecht 3-11-1918, dr. van 
Jacob Bakker, banketbakker, en Johanna Catriena Vijzelaar, dienstbode; 
tr. [2] Zwijndrecht 1923 Trijntje Groenendijk, geb. 17-9-1893, overl. 19-8-1965, 
begr. 23-8-1965. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Cornelis Blommers, geb. Dordrecht 3-12-1911, volgt V1I. 
2.Johan Jacob Bwmmers, geb. (Dordrecht?) 28-7-1914. 
Uit het tweede huwelijk: 
3.Dirk Jan Blommers, geb. Zwijndrecht 14-5-1931. 

Vlc Adrianus Blommers, geb. Zwijndrecht 28-8-1890, over!. Zwijndrecht 16-10-1961, 
tr. Zwijndrecht 24-5-1917 Arida Geertruida Krab, geb. Heemstede 19-8-1891, 
overl. Zwijndrecht 21-3-1973. 
Uit dit huwelijk: 
1. Cornelia Johanna. Blommers, geb. Zwijndrecht 15-9-1918, tr. Martius Volk, 

geb. Rotterdam 13-6-1909. 
2. Gerrit Rijndert Blommers, geb. Zwijndrecht 25-2-1920. • 

VII Cornelis Blommers, geb. Dordrecht 3-12-1911, (chr. geref.), verpleger, tr. (chr. 
geref.) Zwijndrecht 22-4-1943 Maria Cornelia Zanen, geb. Zwijndrecht 20-3-1912, 
(N.H.), dr. van Hendrik Cornelis Zanen, tuinder, en Meinsje Bakker. 
Uit dit huwelijk: 
!.Bastiaan Blommers, geb. Renkum 23-6-1944, volgt V1II. 
2. Meinsje Blommers. 
3. Truus Wilhelmina Blommers. 
4.Hendrik Cornelis Blommers. 
5.Johanna Blommers. 

VIII Ba.stiaan Blommers, geblged. (chr. geref.) Renkum/Zwijndrecht 23-6/9-8-1944, 
rijksambtenaar, otr./tr. Dordrecht 18-1/5-4-1977 (get.: Meijnsje Blommers, 
zuster van de bruidegom en Maria Boele, grootmoeder van de bruid), tr. kerk 
(chr. geref.) Dordrecht 5-4-1977 Jozina Maria van Kluijve, geb./ged. (geref.) 
Ridderkerk 12/19-2-1956, dr. van Arie van Kluijve, voorman, en Helena Adriana 
van der Schoor. 
Uit dit huwelijk: 
!.Helena Maria Blommers, geb./ged. (chr. geref.) Dordrecht 9-6/3-7-1983. 
2.Arianne Cornelia Blommèrs, geb./ged. (chr. geref.) Dordrecht 31-7/9-8-1987. 
3.Bernard Pieter Blommers, geb/ged. (chr.geref.) Dordrecht 19-12-1988/8-l-1989. 

[slot] 
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In de regel hanteert de redactie in publikaties van genealogische artikelen, 31-12-
1932 als uiterste datum van de te vermelden gegevens van nog niet overleden per
sonen, met uitzondering van de gegevens over de auteur en zijn gezin. 
Vanwege privacy-redenen van de nog levende personen wordt juist deze datum benut, 
omdat tot dan alle gegevens vrij raadpleegbaar zijn in de BS op het Gemeentearchief 
Rotterdam. In andere gemeenten kan deze datum op een ander tijdstip liggen; het 
gaat de redactie echter te ver om apart per gemeente de juiste datum uit te zoeken en 
een marge van 64 jaar (1932-1996) lijkt ons ruim voldoende. Voorts hanteren wij deze 
regel, omdat aangenomen mag worden dat auteurs de gegevens over deze eeuw wel 
ergens in bewaring zullen geven, zodat ze, behalve bij hen, ook daar in de toekomst 
voor anderen toegankelijk zullen zijn. 
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(door Drs. P. de Ridders) 
Inleiding 
Tien jaar geleden was ik erbij, toen werd besloten tot regelmatige uitgave van een 
afdelingsblad onder de wat gedurfde naam 1340, i.p.v. een mededelingenbrief. Het 
biedt een mooie gelegenheid voor een jubileumrubriek onder het mom van "Laat eens 
zien wat je hebt"; het mag ook amateuristisch. Bij het woordje flarden denk ik aan 
onvolledigheid, te hooi en te gras en aan kansen op fouten. Het zij zo. 
Het zou mij plezieren, wanneer iemand in dit artikel een aanleiding vindt, om met 
mij contact op te nemen ter verbetering en/of aanvulling. Mijn adres luidt: 
D. van Altenastraat 5, 5095 AP Hooge Mierde. 

De flarden 
I 

1. DE RIDDERS, Pieter, geb. Hillegersberg 7-3-1923, drs economie, medewerker bij 
een bank, oud-lid van de Gemeenteraad van Rotterdam, tr. Groningen 3-12-1949 o,..J/ 
Greet R. HOEKSEMA, geb. Groningen 9-2-1923, dr. v. Kornelis Hoeksema en '-
Edzardina Vos. 

II 
2. DE RIDDERS, Dionisius Jan, geb. Rotterdam 11-11-1887, overl. ald. 15-8-1957, 

boomkweker te Boskoop, later gem.-ambt. te Rotterdam, tr. Hillegersberg 1-6-1922: 
3. GROENEVELD, Mijnsje, geb. Oostvoorne 29-11-1887, overl. Rotterdam 19-11-1962, 

huisnaaister, onder meer bij nr. ll. 

III 
4. DE RIDDERS, Pieter, geb. Rotterdam 5-6-1863, overl. ald. 13-11-1933, geridderd 

bij 50-jarig jubileum als gemeente-ambtenaar te Rotterdam, afd. Militaire Zaken. 
Zijn overgrootvader was Jan Ridders, ged. Gorinchem 1-3-1750. Hij verzoekt met zijn zusters 
Geertroy en Jenneke de Regtbank van Eersten aanleg te Gorinchem de foutief geschreven 
naam van hun vader in trouw- en doopboek te coni.geren in Gerrhard Ridders. In bedoelde 
boeken stond vermeld Genit Ridder of Gerrit de Ridder. Zij argumenteren hun verzoek 
onder meer met de merkwaardige stelling dat juiste schrijfwijze wenselijk is i.v.m. buiten
landse betrekkingen. De rechtbank deed gunstige uitspraak op 25-8-1820. In mijn tak is 
later het lidwoord 'de' er weer voor komen te staan. Gen-hard kwam uit Bislich (bij Xanten, 
Duitsland), waar zijn ouders Joannis en Sybilla Lhem wellicht 24-11-1711 R.K huwden. 
Jan overl. Zierikzee 17-2-1826. 
tr. Rotterdam 12-5-1884: 

5. KLOPPERS, Geertruida Hendrika, geb. Rotterdam 23-6-1863, overl. ald. 23-9-1920 
6. GROENEVELD, Adrianus, geb. Oostvoorne 13-8-1854, overl. ald. 18-3-1917, tuin

der (zijn stamreeks vangt aan ca. 1600 te Hendrik-Ido-Ambacht 1)), tr. Rockanje 1~ 
11-1878: '-...,, 

7. HOOGVLIET, Saapje, geb. Rockanje 7-12-1853, overl. ald. 9-4-1949. 
Met veel moeite (en wellicht fouten) is haar stamreeks terug te voeren tot Jan Cornelis (de 
Waart), heemraad van Oud-Beijerland in 1588, schepen, zn. v. Claes Jansz Koyer (de 
Waart); zie nr. 6016. 

IV 
10. KLOPPERS, Stephanus, geb. Rotterdam 3-6-1835, overl. ald. 7-10-1876, zeeman 

(later caféhouder?), tr. Rotterdam 14-8-1861: 
ll. VAN ECK, Margaretha Barbara, geb. Rotterdam 7-9-1840, overl. ald. 27-11-1913. 

In de familie "opoe Klop" genoemd; zij had vijf dochters, die ieder een huis van haar cadeau 
kregen. Deze waren waarschijnlijk ingebracht door haar moeder. 

V 
21. DE HEER, Geertrui, geb. Kralingen 18-5-1806. 

Huwde te Rotterdam 9-7-1828 met Hendrik Kloppers. Zij komt uit een geslacht van 
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wannoeziers, terug te voeren tot Leendert Adriaansz. de Heer, die tr. Rotterdam 15-5-1645 
Adriaan tje Heindriksdr. 2). 

22.VAN ECK, Simon, geb. Rotterdam 4-8-1805, overl. ald. 7-12-1882, schoenmaker 
aan de Kruiskade. 
Zijn voorouders uit Zoelen zijn terug t.e voeren tot Theunis Dircks van Eck, smid te Zoelen, 
gehuwd met Claertje Jans. Hij wordt vermeld in 1687 en 1701. Het geslacht Ritsema van 
Eck komt voort uit Simon's oom Cornelis van Eck, geb. 6-3-1775. 
tr. Rotterdam 19-3-1834: 

23. VERHAGEN, Margaretha Cornelia, geb. Rotterdam 19-2-1814, overl. ald. 16-1-
1896, naaister. 

VI 
46. VERHAGEN, Pieter, geel. Rotterdam 20-1-1782, overl. ald. 5-10-1853, metselaar. 

Redde in 1824 een apothekerszoontje uit het water en kreeg daar een zilveren t.abaksdoos 
voor, die ik heb gezien bij mevr. Schoevers-Van Wijngaarden, een kleinkind. Zijn stamreeks 
is terug te voeren tot Peter Gijsbrechts Verhagen, die te Sprang-Capelle huwde 1675, 
overl. ald. 1703. 

·3, LUYENDIJK, Sara, geb. Zwartewaal 30-12-1761, overl. (ald.?) 25-3-1825. 
Huwde te Zwartewaal 4-7-1784 met Genit Berkhout, ged. Zwartewaal 29-6-1760. Zij komt 
uit een omvangrijke familie uit Vierpolders en Heenvliet, met als stamouders Arend Jans 
(1530-1561) en Neeltje Claesdr. Luyendijk (1525-1587). Broer Piet.er Jans was volgens 
Not.-akte van 17-5-1595 schipper op Archangel. Het familiewapen, een hangende druiven
tros, is te zien in een raam in de Herv. kerk te Vierpolders, geschonken door Jan Cornelis 
Luyendijk, geb. Vierpolders 24-3-1669. 

58. NIEULANT, Willem Hendriks, geb. Zwartewaal 17-3-1720, overl. in 1790. 
Overgrootvader van nr. 7, schepen van St. Annapolder en het Schapengors 1759-1774. 
Voorvaderen eveneens schepen en plv. dijkgraaf. Oudst bekende is Jan C1ijnsz., tr. 
Heenvliet of Rockanje 7-5-1634 met Neeltje Claesdr. (Os); familiewapen: een koe. 

60. NOORDERMEER, Leendert Jansz., ged. Oudenhoorn 7-3-1734. 
Overgrootvader van nr. 7 en nazaat van Doen Beyensz. Stamreeks terug te voeren tot 
Jacob Ge11its Noordenneer van den Leytsendam. Vertrekt in 1665 naar Hekelingen3). 

tr. Oostvoorne 6-5-1764: 
61. TOUW, Maartje W., ged. Oostvoorne 11-8-1743, overl. ald. 10-10-1807. 

VII 
122. TOUW, Willem Cornelisz., ged. Oostvoorne 17-1-1717, overl. ald. 20-10-1738. 

Zijn grootvader van moederszijde is Willem Lugtenburg, ged. Oostvoorne 1-4-1676. Diens 
stamreeks is terug te voeren tot Huich Jansz. Lugtenburg, schout van Nieuwenhoorn, 
overl. 5-2-1633 en begr. in de Catharijnekerk te Brielle. 

overigen 
~m dit verhaal niet al te uitvoerig te maken, geef ik hierna nog enige losstaande 
wartieren met iets meer inhoud dan het doodgewone: 

592. LANGENDOEN, Witte Lambrechts, ged. Nieuw-Helvoet 29-12-1630, schepen 
1663-1669, tr. Nieuw-Helvoet 14-5-1662: 

593. PALINCKS, Leentje Leenderts. 
970. VAN STRIJEN, Andries Claesz., geb. wellicht Westmaas ca. 1603, overl. Strijen 

tussen 28 en 31-12-1671, patroon van de vicarie op het Onze Lieve Vrouwe-altaar 
in de kerk van Poortugaal (tot in 1656), schepen (1636-1648). 
Stamreeks is terug te voeren t.ot Garbrant Garbrantsz. van Strijen, drapenier te Leiden, 
geb. ca. 1450. Zijn kleinzoon Quirijn was in 1563 lid van de Leidse vroedschap. 
tr. Strijen ca. 1634 4): 

971. VERWEEL, Jobje Antonisdr., geb. ca. 1610, overl. na 1679. 
Haar voorvaderen waren onder meer schepen van Strijen, stam reeks is bekend tot Arien 
And1iesz., kerkmeester te Strijen in 1545. 

1538.VERMAAT, Cornelis Pietersz., geb. Poortugaal in 1574, schepen en dijkgraaf. 
Schoonvader van Bastiaan Cornelisz. Groeneveld, geb. Hendrik-Ido-Ambacht vóór 1625. 
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Zijn grootvader van moederszijde, Cornelis Willernsz. van Driel, was een kleinzoon van 
Doen Beyens en Haeske. Het geslacht is terug te voeren tot ca. 1510 5). 

1816. VERDUYN, Wouter Hendriks, geb. ca. 1550, overl. Charlois 11-7-1626, schepen 
van Charlois, bezitter van landerijen en pachter van tienden in Charlois sedert 
1573 6), tr. (2): 

1817. VERSCHOOR, Lijntgen Eewoutsdr., geb. ca. 1560, overl. 10-12-1624 en met 
haar man begr. in de kerk van Charlois "int hoochkoor" 7). 

3078. VAN DRIEL, Aart Hendriks, geb. ca. 1525, overl. 12-7-1596, dijkgraaf en 
schout; met zijn vrouw Geertruid Adriaanse van Driel elk een grafzerk in de 
kerk te Poortugaal. 

3416. VAN BERCKEL, Job Jacobs, overl. Berkel ca. 1591/1592. 
Zijn zoon Jacob Job was schout van Delfshaven. 

6016. HOOGVLIET (KOOYER, alias DE WAART), Claesz Jansz, geb. ca. 1552, overl. 
vóór 1622, gegoed te Poortugaal 1616, woonde op de Hoogvlietse dijk. Schepen 
van Hoogvliet 1602-1611, schepen en schout van Oud- en Nieuw-Engeland, 
dijkgraaf van Lokhorst 1610. 

7762. VAN DER MAST, Robbrecht Heymansz, vermeld te Delft 1560-1578, koop en 
verkoop van het huis "Castilië", aan oostzijde van de Oude Delft 1577/1578. 

7866. VAN BYLANT, IJsbrantJansz., overl. Nieuw-Helvoet 8-2-1616, begr. in de 
kerk ald. 8), predikant te Pierburen en Nieuw-Helvoet 1598-1611; handelde in 
zijn vrije tijd in vee. 

15628. VAN DER VLIET VAN DER WOERT, Kerstant Jacobsz., overl. vóór 7-6-1516, 
heilige geestmeester van Naaldwijk 1470-1497, kerkmeester. 
Zoon van gezworene, welgeboren man en negenrnan. Geslacht terug te voeren tot 
Kerstant Coppertsz., vermeld 1402, overl. De Lier 1424. 
tr. ca. 1498 9): 

15629. VAN DORP, Machteld Bartholomeus Meesdr., geb. (Naaldwijk ca. 1475?), 
overl. 11-10-1524. 
Haar grootvader, Henrick Barth. van Dorp, was poorter van 's-Gravenzande, leenman, 
vermeld 1433-1440, overl. vóór 14-2-1477. 

62464. VAN DIJCK, Jacob Dirxsz., ca. 1470 welgeboren man van Ruiven, leenman 
Lek/Polanen en van abdij van Egmond. 
Stamvader van geslacht van welgeboren mannen (Houtshol, Naaldwijk). 

213376. VAN DER BURCH, Adam Claes Touwens, vermeld 1392-1431. Hij zou gehuwd 
zijn geweest met Margriet (Alyt) Willemsdr. van Foreest 10). 

Zijn zoon Heyndrick Aemsz was leenman van de Wateringen en zijn kleinzoon Aem 
Hendricks gezworene Hof van Delft 1494. 

Noten 
l) zie L. Wageveld-Groeneveld: Stam.reeks Groeneveld in Zuidhollandse Stam- en Naamreel 

sen, uitgave van "Ons Voorgeslacht.,, 1986. 
2) in hetzelfde werk, blz. 68: Stam.reeks De Heer, door S.A. Lommen-De Heer. 
3) zie Drs. W.S. van Hoeve: Kwartierstaat Noordermeer, in Kwartierstaten boek deel VII van 

"Genealogische Vereniging Prometheus", waarin overigens talloze andere gemeenschappe
lijke kwartieren. 

4) geslacht Van Strijen, uitvoerig beschreven door R. Kappers en KJ. Slijkerman in: "Van 
Strijen", 1984, met goede foto van familiewapen. 

5) zie onder meer in "De Nederlandse Leeuw" 1962 en "Ons Voorgeslacht", 1985. 
6) afbeelding van zijn grafsteen in "Ons Voorgeslacht", 1962 en 1981. 
7) zie "Duizend Jaar Voorgeslacht", door KJ. Slijkerman, blz. 238. 
8) zie Kwartierstaten boek deel IX van "Genealogische Vereniging Prometheus.,, blz. 305. 
9) zie onder meer "Zuidhollandse Genealogieën", deel I; "De Nederlandse Leeuw" 1953 en 

diverse delen Kwartierstatenboeken van "Genealogische Vereniging Prometheus". 
10) zie onder meer "Hollandse Stam- en Naamreeksen", deel I. 

[slot] 
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(door J.G. Verbeek) 
Fragment-genealogie 

I Willem Lit, tr. Jannigjen (van) Vreedendaal. 
Uit dit huwelijk: 
1. Aagje Lit, geb./ged. Oud-Zuilen 1/7-10-1792 (doopget.: Cornelia van Vreedendaal, 

huisvr. v. Cornelis van der Maal). 
2. Weerdena.ar Lit, ged. Oud-Zuilen 21-9-1794, volgt II. 

II Weerdenaar Lit, ged. Oud-Zuilen 21-9-1794 (doopget.: Kornelia van Vredendaal, 
huisvr. v. Kornelis van der Maal), overl. Woerden 26-8-1866, werkman, tr. 
Ant(h)onia Theodora van Schoonhoven, geb. Maarssen, overl. Woerden 28-4-1876, 
dr. v. Willem van Schoonhoven en Hendrika Ditmars. 
Uit dit huwelijk (o.a.?): 

r 1. Pieter Lit, in 1866 werkman en 43 jr. oud. 
2. Willem Lit, in 1876 koopman, won. te Woerden en 49 jr. oud. 
3. Willem Johannes Lit, in 1866 werkman en 32 jr. oud. 
4. Hendrikus Lit, geb. Woerden 15-4-1841, volgt III. 

111 Hendrikus Lit, geb. Woerden 15-4-1841, overl. Kralingen in 1908, rijtuigmaker, 
tr. Rotterdam 22-8-1877 Jacoba van den Berg, geb. Moordrecht 3-12-1848, 
winkelierster, wed. v. Jan van der Linden, dr. v. Kornelis van den Berg, 
timmerman, en Pleuntje van der Vliet. 
Uit dit huwelijk (o.a.?): 
1. Cornelis Lit, geb. Rotterdam 31-3-1885 (Keerweerstraat Fll0), wagenmaker, 

tr. Rotterdam 22-4-1908 Maartje Maria Rijken, geb. Overschie 22-7-1885, dr. 
v. Heymert Rijken, spoorwegbeambte, en Arydina van der Schouw. Bij het 
huwelijk in 1908 waren als getuigen aanwezig: Antonius Theodorus Mulder, 
56 jr., winkelier, neef van Cornelis Lit; Jan Cornelis Teeuw, 30 jr., onderwijzer, 
zwager van Con1elis Lit; Cornelis Leendert Rijken, 33 jr., spoorwegbeambte; 
en Ary Rijken, 29 jr., spoorwegbeambte, broers van Maartje Maria Rijken. 

[slot} 

(door Roelof Vennik) 
Bij Prometheus is het getal XIII zéker geen ongeluksnummer en heeft de redactie 
met dit boek van bijna 600 bladzijden vol gegevens (zonder genealogische prietpraat) 
• nieuw in de roos geschoten. De geplaatste kwartieren zijn: Caspers-Spies (geheel 

ederland), Krijbolder-Van Stralen (Leiden e.o.), De Raad-Streihorst (midden Neder
land), Rottier-De Kerf (Zeeuws-Vlaanderen, België), De Haan-De Koning (midden en 
west Nederland, met grote uitlopers naar de middeleeuwen), en aanvullingen Lely
Bodde Bouman. Bij de kwartierstaat Rottier-De Kerf, door Dr. H.E.E.M. Rottier, valt 
nog te vermelden dat deze kwartierstaat eveneens het voorgeslacht bevat van de 
Nederlandse toptennisster Stephanie Rottier, en onder andere de voorouders van de 
moeder van Emily Beumers. De meeste van haar kwartieren zijn afkomstig uit het 
Land van Waas en het gebied tussen Lokeren en Antwerpen. 
De redactie stelt in haar voorwoord, dat in de toekomst niet vaker zeer grote 
kwartierstaten in deze reeks zullen worden opgenomen, zoals eerder die van De Haan 
en Kwekel. Men heeft besloten dat adellijke kwartieren rond het jaar 1300 zullen 
worden afgerond. Oudere gegevens berusten meestal niet op eigen onderzoek van de 
auteurs, zodat er naar andere kwartierstaten en bronnen kan worden verwezen. 
Een wijs besluit dat veel papier kan besparen en het eindeloos herhalen van reeds 
gepubl~ceerde kwartieren zal voorkomen. Alle lof voor het gedegen werk dat de 
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auteurs hebben verzet, maar ik ben wel van mening dat er bij de oudste kwartieren 
erg streng is geselecteerd bij de keuze van het al dan niet opnemen in de kwartier
staat. Mogelijk kende men enige (mijns inziens betrouwbare) bronnen op dit terrein 
niet; bijvoorbeeld waar het de kwartieren van Schotse en Engelse koningen betreft 
kan men nog veel moois vinden in de Britse publikaties van Burke, Montcreiffe, A. 
Wagner, D. Williamson, en de Amerikaan Emst F. Kraentzler. 
Hopelijk zullen toekomstige auteurs van grote kwartierstaten met dergelijke kwar
tieren zich niet uitsluitend beperken tot het kopiëren uit de meer voor de hand 
liggende bronnen (zoals uit de overigens zeer betrouwbare Europäische Stamm
tafeln). Het is wenselijk door gedegen literatuuronderzoek de grenzen in de tijd 
verder te verleggen, met hierbij de raad om de betrouwbaarheid en de waarheids
getrouwheid niet uit het oog te verliezen. Door het alleen al vermelden van de 
verdere mogelijkheden, kan de auteur daarna voor zichzelf beslissen welke waarde 
aan deze gegevens kan worden toegedicht. 
De nu dertien delen tellende serie Kwartierstatenboeken van Prometheus vormt een 
geweldige bron voor iedere genealoog en een felicitatie aan bestuur, redactie r 

auteurs is daarom zeker op zijn plaats. 
Prijs f 42,50 (inclusief verzending f 50,-). Het boek is te verkrijgen door overmaking 
van het verschuldigde bedrag op giro 3453233 t.n.v. Genealogische Vereniging 
Prometheus te Delft, o.v.v. Kwartierstatenboek XIII; of bij de Aula Congrescentrum 
TU, Merkelweg 5 te Delft op ma-vrijdag 10:00-14:00 uur, of bij de Gemeentelijke 
Archiefdienst te Delft. 

''""pD~~B!~~ 

(door Leo Gijswijt) 
- De Gelders/Overijsselse familie Schilder, door Kees Schilder, Kampen 1992, 439 
pag., geiU., met kaarten, schema's en indexen. 
Een perfect werk. Eigenlijk is dit voldoende om te vermelden, want het boek is niet in 
de handel verkrijgbaar en wie, zoals ik, gecharmeerd is door de geweldig goede afwer
king van het boek, zoekt tevergeefs naar de naam van de drukkerij of boekbinder. De 
reden dat ik me (bij uitzondering) over de kwaliteit in superlatieven uitdruk, ligt in het 
feit dat de tekst grotendeels is opgemaakt met een schrijfmachineletter en de drukker 
er toch in is geslaagd een produkt af te leveren waar menigeen jaloers op mag zijn: wat 
betreft de papierkwaliteit, de druk, de omslag en de afwerking is absoluut het onderste 
uit de kan gehaald. 
Ook inhoudelijk is het boek een goede weerspiegeling van hoe een familieboek er uit 
zou moeten zien. Enig nadeel is dat de regels van sommige teksten (bijv. weergaven 
van akten) voor het oog wat vermoeiend lang zijn; een opzet in twee kolommen was e· 
alternatief geweest. Na een aantal interessante artikelen van diverse aard (inleidi~ 
ontstaan naam, loop onderzoek, e.d.) vangt de eigenlijke genealogie aan op pag. 40 met 
de oudste generaties Schilder. De stamvader van het geslacht (11 generaties) werd rond 
1670 geboren en 6-4-1704 te Veessen gekozen tot diaken. Van zijn acht kinderen uit het 
huwelijk met Jenneken Hendriks voerden Teunis (geb. 1698) en Hendrikje (geb. 1704, 
otr. Zalk 2-5-1728 Arend Gerrits Fox) het geslacht verder; uit laatstgenoemde vervolgt 
de genealogie via Zalk en Kamperveen naar Kampen. 
De genealogie wordt ondersteund door tekeningen van Bert Schilder, een aantal platte
gronden en kaarten, afdrukken van familieadvertenties, verduidelijkende schema's, 
weergaven van akten, en maar liefst 560 foto's. 
Te Kampen nam het nageslacht van ene Geurt Hendriksz (hij tr. Oldebroek 1639 Fenne 
Dries), te weten twee zonen van diens achterkleinkind Dries Timansz., in 1811 de fami
lienaam Schilder aan. Ook aan deze familie wordt aandacht besteed, tevens wordt een 
overzicht gegeven van de verwante families Van de Brink en Van de Hoek. Het boek 
sluit af met 3 indexen: op voornaam, op familienaam en op plaatsnaam. 
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- Stamreeks Johanna Boender 1600-1993, door A. de Jonge, Ridderkerk 1994, 40 
pag., geiU., met kaarten, schema's en indexen. 
Een met gedegen kennis geschreven overzicht betreffende het geslacht Boender (11 ge
neraties); een stam.reeks met een ruime hoeveelheid biografische gegevens en weerga
ven van akten. Het overzicht vangt aan met Cornelis Adriaense Houcksewegh alias den 
Boender, geb. ca. 1600 en overl. te Numansdorp 1658. Hij was bouwman op de hoeve 
'Dijkzicht' aan de Middelsluisedijk aldaar en o.a. in 1643 schepen en armmeester te 
Cromstrijen. In een pachtovereenkomst in 1636 werden in zijn naam 'Houcksewegh' en 
de aanduiding 'alias den' doorgehaald, waarna de naam Boender door zijn kinderen 
werd verder gevoerd. Behalve de stamreeks bevat het boekje plattegronden, ansichten 
en portretten. Na de index is een een uitgebreide bronvermelding opgenomen. 

- Genealogie Blijdorp, door S.P. Blijdorp, Rotterdam 1995, niet gepag., met index. 
Resultaat van het onderzoek naar de familienaam Blijdorp (11 generaties), waarin alle 
gevonden naamdragers worden teruggevoerd tot hun gemeenschappelijke voorvader 
Jan Huyge Blijdorp, die van ca. 1600 tot 1674 in Rhoon en Charlois leefde. Tot in deze 
,.. ~w vertoefden zijn meeste nakomelingen op het eiland IJsselmonde. 
" mer genoeg ontbreekt een paginering, onontbeerlijk voor een inhoudsopgave die er 
dan ook niet is. Men moet het boek een paar maal doorbladeren om te wet.en hoe het in 
elkaar steekt. Na een voorwoord en inleiding vertelt de auteur o.a. over de herkomst 
van de naam en over de Rotterdamse wijk Blijdorp. Een overzichtstabel geeft daarna de 
volwassen afstammelingen in mannelijke lijn, waarna de genealogie aanvangt met een 
lijst per generatie van huwelijken met een nummering die het mogelijk moet maken 
een bepaalde persoon verderop in het boek terug te vinden. Een alfabetisch register op 
familienaam achterin, met deze nummering, ondersteunt verder het terugvinden. 
Het boek besluit met een lijst van archiefnummers, waarin de naam Blijdorp voorkomt 
en een achttal pagina's met kopieën van familieadvertenties, afkomstig uit de collectie 
van het CBG. De auteur heeft zichtbaar veel werk verricht om alle gegevens bij elkaar 
te krijgen; bij een volgende uitgave zou het echter toch raadzaam zijn om een gebruike
lijker indeling te hanteren. Familienamen die drie of meer keer voorkomen zijn: 
Barendregt, Dekker, Van Gelder, v.d. Graaf, Groenenboom, Huizer, De Jong, v.d. 
Linden, Oosthoek, De Raadt, Romeijn, Van der Sluijs, Smit, Verschoor, De Vries en v.d. 
Wel. De samensteller vraagt aanvu1lingen, verbeteringen en suggesties te sturen aan: 
S.P. Blijdorp, Fioringras 42, 3068 PE Rotterdam. 

- Genealogie Alblas, door C. Alblas, Wageningen 1996, 17 bladen, met index. 
Herziene uitgave (11 generaties) van de eerder gemelde genealogie (1340, p. 321 ), dit
maal wèl met een index. De daarin gemelde Adriaan Bastiaansz. Alblas blijkt nu ca. 
1582 geboren te zijn in Langerak als zn. v. Bastiaan Cornelisz. Alblas, schepen ald. 
1596/97 en waarsman 1598. Uit diens huwelijk met Maria N.N. zijn vijf kinderen be
• •1d, waarbij van vier in mannelijke lijn nageslacht wordt aangetoond. In Streefkerk 

Wateringen kwam eerste helft 19e eeuw nog even tijdelijk als naamvariant 'Alleblas' 
voor. Familienamen, meer dan drie maal vermeld in de index, zijn Boer en Van Deltl. 

TE KOOP: 

LEES· EN KOPIEERAPPAWT VOOR MICROFICHES 
Geschikt voor afdrukken op zinkovide-papier. 
In goede technische staat met alle hulpstukken. 

PRIJS: / 200 ,• 
Inlichtingen bij J.J. Kaldenbach, Hoofd van de Dienst Microfiches NGV, 

tel. 072.5123029 
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Tijdens het converteren en omzetten van de tekst is er in de Genealogie Wisselaar 
(door Mevr. J. van Amerongen-Wisselaar, Dammolen 66, 3481 AN Harmelen; in 1340 
van juni 1996), een fout geslopen op pagina 339 in de naam van de tweede echtgenote 
van Hend1ik Wisselaar, nr. IIIc. De juiste weergave treft u hieronder aan: 

IllcHendrik Wisselaa.r, geb./ged. Delfshaven 5-/16-1-1805, overl. ald. 10-1-1888, 
sjouwer, koopman, tr. [1] Rotterdam 1-11-1828 Arendje van der Wilt, geb./ged. 
Rotterdam 21-12-1803/11-l-1804, overl. ald. 12-11-1863, dr. v. Eva van der Wilt; 
tr. [2] Rotterdam 13-7-1864 Maria van den Tempel, geb. Hillegersberg 13-12-1824. 

[red.] 

In deze regelmatig terugkerende rubriek worden reacties op gepubliceerde artikelen 
geplaatst met aanvullingen, correcties en commentaar; of meningen over bepaalde 
(genealogische) zaken. U kunt uw bijdrage zenden aan de redactie (adres: zie colofo.-• 

7. Banden met Klundert (pp. 297-301 en 309-316) 
Zoals in het colofon van 1340 wordt vermeld, is overname van teksten slechts toegestaan 
met vermelding van bron en auteur, waarbij ik wel begrijp dat een redactie onmogelijk 
alle kopij kan controleren. Een kennis van mij stuurde mij exemplaren van uw periodiek 
1340, resp. dec. 1995 en maart 1996 met daarin twee artikelen van A. Hartmans, 
genaamd 'Banden met Klundert'. Zijn voorouderlijke banden met Klundert zijn er vele; 
alleen zijn de bovengenoemde publikaties niet door zelfonderzoek verkregen. De "auteur" 
heeft namelijk de gegevens overgenomen uit mijn uitgaven van de Klundertse weeskamer 
en ORA Klundert 1 t/m 5. Ik verzoek u dan ook vriendelijk de bovenvermelde tekst in uw 
mededelingenblad te plaatsen. 
O.A. Klein, Hobostraat 4, 4241 CS Arkel-Giessenlanden. 
De artikelen 'Banden met Klundert' in dec. 1995 en maart 1996 van 1340 waren niet uit 
eigen onderzoek verkregen, al was die indruk wellicht gewekt. De bedoelde gegevens zijn 
afkomstig uit werken van de heer G.A. Klein, door hem in boekvorm uitgegeven met als 
titels "Oudrechterl\jk Archief Klundert", lnv. nr. 1 t/m 5 en "WeeskamerarchiefKlundert", 
weesbundels 1592-1804, lnv. nr. 6A t/m 34. Via deze weg wil ik de heer G.A. Klein mijn 
verontschuldigingen aanbieden, dat ik tot mijn spijt de bron verzuimd heb te vermelden. 
A. Ha rtmans, Oudela.ndstra.at 60 b, 3073 LL Rotterda.m. 

8. Index Gens Nostra op computer-diskettes 
Belust als ik ben op alle genealogische indexen die ik maar in handen kan krijgen, toog ik 
tijdens de Manifestatie in Utrecht naar de stand van de NGV, om de gratis diskettes met 
de Gens Nostra-index af te halen. Verbaasd was ik dan ook, toen ik bij overhandiging te 
horen kreeg, dat er alleen een PC-versie was aangemaakt. Ikzelf ben al jaren in r • 
gelukkige bezit van een Apple-Macintosh Performa en zoals wellicht bekend, zweert iedé,,,.,.., 
Mac-gebruiker bij Apple (PC-bezitters zijn wat breder georiënteerd, maar die moeten wel 
door hun systeem). Schouderophalend, omdat er niet aan een Mac-versie was gedacht en 
het. alweer leek alsof juist Mac-bezitters een enge ziekte hebben, nam ik de diskettes mee 
naar huis. Mac's zijn al jaren uitgerust met DOS bestandsuitwisseling, dus ik dacht de 
index wel even te converteren naar mijn systeem. Niet dus. Na drie kwartier ratelen 
verschenen ruim 5800 pagina's A4 in mijn ClarisWorks bestand; de meesten daarvan 
bevatten niet meer dan een paar onleesbare commando-tekens. 
Bij controle bleek, dat er op het tweede schijfje nog genoeg ruimte over was geweest, om de 
index als platte ASCIT-tekst erbij te bewaren; dat was een kleine moeite geweest. Op mijn 
Mac was ik dan waarschijnlijk in staat geweest om zelf met die gegevens een nieuwe index 
aan te maken, bijvoorbeeld in ClarisWorks. Ik heb dus niets aan de diskettes van Gens 
Nostra en in dit geval is het nog erger dan wanneer men helemaal geen computer heeft. 
Bij ontvangst dacht ik eerst "een aardig cadeautje", nu nog slechts "okay jongens, bedankt; 
ik zal ze wel wissen en op Mac-formaat initialiseren, om er wat anders op te zetten". 
L. Gijswijt, Postbu.s 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. Toegang is vrij. 

17 september 1996 - dinsdag, 20:00 uur: mevr. L. Aben-Nederpelt, met de lezing: 
"WAT BETAALDEN ONZE VOOROUDERS AAN BELASTING?". Onze voorouders 
werden net als wij geplaagd door een aantal belastingen. De diverse heffingen 
kunnen vaak inzicht geven in de financiële positie van ons voorgeslacht. Mevrouw 
Aben zal ons wegwijs maken in de vele soorten van belastingen, die vaak plaatselijk 
werden geheven, maar soms ook over het gehele land. 
26 november 1996 - dinsdag, 20:00 uur: mevr. 1. Heidebrink, medewerkster bij het 
Algemeen Rijksarchief, met de lezing: "DE GROOTBOEKEN VAN DE NATIONALE 
SCHULD ALS GENEALOGISCHE BRON". Behalve over deze misschien wat onbe
kende genealogische bron zal zij ons iets vertellen over soortgelijke bronnen die we op 
, ,t ARA kunnen vinden en voor genealogen interessant kunnen zijn. Tevens zal zij 

s vertellen over de nieuwste ontwikkelingen binnen het Algemeen Rijksarchief. 

Indien u deel wilt nemen aan de volgende excursie, dan dient u zich telefonisch op te 
geven bij onze secretaris, dhr. R.K Vennik (tel. 010.4790668), reageert u wel snel, 
want er kunnen max. 25 leden deelnemen - vol is vol! 
19 oktober 1996 - zaterdag, 10:00 uur: RONDLEIDING IN HET MARINIERS
MUSEUM TE ROTTERDAM, Wijnhaven 13. Al sinds 1665 is het Korps Mariniers 
verbonden met de stad Rotterdam en ook onze maritieme geschiedenis is voor een 
belangrijk deel bepaald door de verrichtingen van dit elitekorps. Ook al heeft u onder 
uw voorouders geen mariniers, toch zult u van deze rondleiding door meer dan 300 
jaar geschiedenis, kunnen genieten. Om 10:00 uur is er ontvangst met koffie, van 
10:30 - 11:30 vindt de rondleiding plaats o.l.v. dhr. H. Roozendaal. 

[het bestuur] 

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. 

~0. VAN VELSEN/ MENTERS / DE KONING 
er onder de leden iemand die mij kan helpen aan het voorgeslacht van: 

Simon van Velsen tr. Catharina Menters (Meuters). Zij kregen in elk geval één zoon 
Adfrianus, die volgens overl. akte geboren moet zijn in Rotterdam; Adrianus van Velsen 
tr. Catharina Maria Elisabeth de Koning. 
G. Kolhorn, Narcisstra.a.t 17, 1782 KH Den Helder. 

161. GROOS (GROSE) 
Johan Hendrik Groos (Grose), geb. Oldenburg, won. Vissersdyk, Rotterdam, otr Jtr. ald. 
(Stads-) 11-4-/24-6-1807 Christina Trapmans, geb. Mulheim/Rhur, won: Broedersteeg 7-
315 te Rotterdam, overl. ald. 13-5-1848. Uit dit huw. te Rotterdam: 1. Hendrik, geb. 25-
4-1807; 2. Geertrui Elisabeth, geb. 6-9-1808; 3. Christiaan, geb. 6-12-1809; 4. Anna 
Elisabeth, geb. 1-2-1813 en 5. Johan Hendrik Guster, geb. 1-4-1815. In mei 1815 
verdween Johan Hendrik Groos spoorloos. Volgens Not. Arch. Rtd. was hij matroos op de 
"Jupiter". Wie kan mij aan de ontbrekende gegevens en zijn voorgeslacht helpen? 
A.F. Groos, Lisbloemstraat 66-b, 3051 IT Rotterdam. 
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162. STALENBURG / VISSER 
Christiaan Jansz. Stalenburg, tr. Moordrecht 19-1-1698 Weintje Gijsberts Visser: ald. de 
volgende kinderen: Maria, 1-12-1707; Claas, 10-4-1712: Barber, 29-1-1719; Catharina 
11-4-1723 en voorts waarschijnlijk: Gijsbert, Willemijntje, Anna, Jan, Hendrik en Loth, 
allen Christiaansz. Van hen heb ik geen doop of geb. gevonden, wel hun huwelijken. 
Gevr. ontbrekende gegevens en voorgeslacht. 
H. Stalenburg, Pannekoekenkamp 5, 8051 ML Hattem. 

163. DIJKSHOORN / ANNOKKE 
Anna Dijkshoom, overl. Rotterdam 26-10-1840, (dr. van Jan Dijkshoorn en Sarah 
Annokke). Zij tr. (niet te Rotterdam gevonden) Dirk Gertges, geb. Beek in Pruisen, com
missaris van beurtvaarten, overl. Rotterdam 25-7-1873. Gevr. geb. en het voorgeslacht 
van Anna Dijkshoorn. 
C.J. W. van Meurs, Beltmolen 46, 2906 SC Capelle a.d. IJssel. 

164. VAN OUTHEUSDEN /VERWEIJS /VAN AKEN 
Jacobus van Outheusden, zn. v. Albertus v. 0., otr. Gorinchem 24-5-1671 Annelr0 

Woutersdr. Wouters. ged. Brakel 15-8-1653. Uit dit huw.: Johannes van Outheusci__, 
ged. Gorinchem 9-7-1679, tr. Gorinchem 12-11-1705 Trijntje van Aken, ged. ald. 22-lT-
1680, dr. v. Huybert Roelofszn. van Aken en Hilleken Cornelis. 
Uit het huw. van Johannes en Trijntje: Aelbert van Outheusden, ged. Gorinchem 22-2-
1713, otr./tr. Gorinchem 29-5/14-6-1739 Joosje Verweijs, lidmaat geref. te Gorinchem 27-
6-1738 met attest. van Rotterdam: aldaar heb ik niets omtrent haar kunnen vinden. 
Gevr. alle gegevens betreff. het voorgeslacht van Jacobus van Outheusden en Anneken 
Woutersdr. Wouters; alsmede van Trijntje van Aken en van Joosje Verweijs. 
Drs. P. Rothstegge, Postfach 1047, 26358 Wilhelmshaven, Duitsland. 

165a. (DU/DE) CLOU(W/X) / CALEUX (CALIOUX) 
Jean Caleux was omstreeks 1574 de eerste protestante predikant in Charlois. Voorts 
was er in een latere periode een notaris J. de Clou. Behoren zij tot hetzelfde geslacht? 

b. DE LA MOTTE (LAMOOT, LAMOTE) 
c. (VAN) CHARLOIS (CHAIRLOOS, (S-)ZAARLOOS) 

Gevr.: alle bekende gegevens met betrekking tot het voor- en nageslacht van de boven
staande (165a, ben c) Rotterdamse/Charloise/Smithoekse naamdragers. 
J.C. Lagendijk, Bellamypark 22, 4381 CK Vlissingen. 

166. VANOLFEN 
Hendrik van Olfen (van Olphen), tr. Schoonhoven 10-3-1712 Maria de Vos. Uit dit 
huw. worden ald. vier kinderen ged. 1712-1717. Gevr.: nadere gegevens over dit 
echtpaar en voorgeslacht van Van Olfen. 
L. Gijswijt, Postbus 25056, 3001 HB Rotterdam. 
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