
NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

KWARTAALBLAD VAN DE AFDELING ROTTERDAM EN OMSTREKEN 
JAARGANG 11 JUNI 1997 No. 2 

(door A.C. de Keijzer) 
Alle dopen in deze kwartierstaat zijn Ned. Herv., tenzij anders vermeld. Graag zou ik in 
contact willen komen met andere onderzoekers naar deze naam; informatie kunt u ver
krijgen bij, of aanvullingen en correcties kunt u versturen aan: 
y· de Keijzer, Van Marlotstraat 68, 3381 CE Giessenburg. 
Kwartierstaat 

I 
la. DE KEIJSER, Johannes, ged. Rotterdam 13-9-1809, begr. Charlois 12-11-1838, tr. ca. 

1830 Jacoba Moerkerken. 
lb. DE KEIJSER, Franciscus, ged. Rotterdam 10-8-1811. 
lc. DE KEIJSER, Elisabeth, geb. Rotterdam 1813, begr. ald. 3-11-1817. 
ld. DE KEIJSER, Francina, geb. Rotterdam 16-9-1815, begr. ald. 15-12-1839. 
le. DE KEIJSER, Adrianus, geb. Rotterdam 29-9-1817, begr. Oostvoorne 19-9-1893, veld

wachter, tr. Brielle 4-11-1861 Dirkje Clasina Koot, geb. Brielle 10-4-1828, overl. 
Oostvoorne 8-12-1886. 

lf. DE KEIJSER, Karel, gebJged. Rotterdam (R.K.) 20-/23-2-1820, overl./begr. ald. 25-/27-
12-1883, kapper, tr. Rotterdam 21-11-1849 Cornelia van Jeveren, geb. Rotterdam 19-1-
1813, overl. ald. 11-4-1888, mangelster. 

lg. DE KEIJSER, Dirk, geb. Rotterdam 11-7-1822, overl. Amboina 23-2-1847, matroos 
H.M.S. De Haai. 

lh. DE KEIJSER, Pieter, geb. Rotterdam 12-10-1824, overl. ald. 16-1-1832. 
li. DE KEIJSER, Geertruijd, geb. Rotterdam 27-2-1827. 

II 
2. DE KEIJSER, Johannes, ged. Rotterdam 14-9-1788, begr. ald. 29-5-1854, tr. 

Rotterdam 7-5-1809: 
3. VAN VUGHT, Adriana, ged. Rotterdam (R.K) 24-4-1786, begr. ald. 9-9-1853. 

2a. DE KEIJSER, Carolus, ged. Rotterdam 23-5-1779, begr. ald. 26-2-1827, kruier, ongeh. 
2b. DE KEIJSER, Jacomijntje, ged. Rotterdam 12-6-1781. 
2c. DE KEIJSER, Pieter, ged. Rotterdam 5-9-1784, overl. voor 1791. 
2d. DE KEIJSER, Magdalena, ged. Rotterdam 23-7-1786, overl. ald. 13-7-1836, otr./tr. [1] 

Rotterdam 23-1-n-2-1808 Jan Hendrik Kok; tr. [2] Rotterdam (kerk) 6-3-1833 Matthijs 
van der Putte, ged. Goes 1-12-1775, schipper. 

2f. DE KEIJSER, Pieter, geb./ged. Rotterdam 9-/17-4-1791, scheepstimmerman, tr. 
Rotterdam 19-4-1815 Engeltje (Ingetje) Glimmerveen, geb. Rotterdam voor 30-9-1790, 
overl. ald. 22-5-1866. 

2g. DE KEIJSER, Elisabeth, geb./ged. Rotterdam 31-5-/6-6-1793, tr. Rotterdam 12-1-1814 
Hendrik van 't Hart, ged. Rotterdam 22-5-1792, scheepmaker. 

2h.DE KEIJSER, Maria, gebJged. Rotterdam 18-/25-7-1795, overl. ald. 20-12-1870, tr. 
Rotterdam 29-4-1818 Nicolaas Verstraten, ged. Rotterdam 14-4-1796. 

2i. DE KEIJSER, Dirk, geb./ged. Rotterdam 20-/29-10-1797, overl./begr. ald. 9-/12-12-1797. 
2j. DE KEIJSER, Jacoba, geb. Rotterdam voor 5-10-1798. 

111 
4. DE KEIJSER, Johannis, ged. Rotterdam 5-10-1751, overl./begr. ald. 6-/9-5-1831, tr. 

Rotterdam 10-9-1776: 
5. BAL, Elisabeth, ged. Rotterdam 14-9-1755, begr. ald. 29-4-1834. 
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4a. DE KEIJSER, Pieter, ged. Rotterdam 2-2-1744. 
4b. DE KEIJSER, Maria, ged. Rotterdam 23-9-1745. 

IV 
8. DE KEIJSER, Johannes, ged. 's-Gravenhage 9-1-1718, begr. Rotterdam 24-10-1778, 

(tr. [2] Rotterdam 15-3-1763 Jacoba Morel, ged. Rotterdam 10-3-1720, begr. ald. 16-2-
1781), tr. [l] Rotterdam 7-5-1743: 

9. VAN DONGEN, Jacomina, ged. Raamsdonk 4-4-1717, overl. Rotterdam 19-5-1758. 
Ba. DE KEIJSER, Adriana, geb. 's-Gravenhage/Grevelduin-Capelle voor 27-5-1708. 
8b. DE KEIJSER, Erckjen, ged. 's-Gravenhage 21-9-1710. 
Sc. DE KEIJSER, Jacobus, ged. Grevelduin-Capelle 1-1-1713. 
8d. DE KEIJSER, Benjamin, ged. Grevelduin-Capelle 19-5-1715, marktschipper op 

Schiedam, otr Jtr. Rotterdam 16-3-/4-4-17 41 Jannetje Hof1,and. 
Sf. DE KEIJSER, Dingena, ged. Grevelduin-Capelle 29-9-1720. 
8g. DE KEIJSER, Antonie, ged. Grevelduin-Capelle 1-9-1726. 

V 
16. DE KEIJSER, Hermanus, ged. Gorinchem 7-7-1684, overl. 's-Gravenhage, otr./tr. 

's-Gravenhage 22-4-/6-5-1708: 
17. DE LEEUW, Maria, ged. Grevelduin-Capelle 31-8-1681. 

16a. DE KEIJSER, Johannes, ged. Gorinchem 23-1-1671, begr. ald. 2-9-1737, tr. Gorinchem 
2-1-1690Jacomina van Blomvliet, geb. Haastrecht, begr. Gorinchem 18-4-1738. 

16h. DE KEIJSER, Andries, ged. Gorinchem 13-12-1672, overl. ald. voor 1678. 
16c. DE KEIJSER, Marijken, ged. Gorinchem 27-4-1675, tr. Gorinchem 4-4-1695 Andries 

Boon, geb. Sliedrecht, luitenant stapelrecht Dordrecht. 
16d. DE KEIJSER, Andries, ged. Gorinchem 2-6-1678, overl. ald. voor 31-8-1724, otr./tr. 

Gorinchem 13-/27-6-1700 Maria van de Kraan, ged. Gorinchem 4-8-1668, overl. ald. 
voor 26-4-1740. 

16e. DE KEIJSER, Reier, ged. Gorinchem 16-2-1681. 
16g. DE KEIJSER, Cornelis, ged. Gorinchem 6-12-1686, overl. ald. na 1734, otr./tr. 

Gorinchem 21-11-/8-12-1717 Johanna van Niftrik. 
VI 

32. DE KEIJSER, Jacob, ged. Gorinchem 24-6-1650, begr. ald. 27-10-1704, vlashandelaar, 
garentwijnder, hij woonde in zijn vaders huis "De Trou", Westwagenstraat 4, otrltr. 
Gorinchem 10-8-/9-9-1670: 

33. CUP, Dingena Jans, geb. Andel, overl. Gorinchem na 16-4-1711. 
32a. DE KEIJSER, Metgen, ged. Gorinchem 30-10-1641, overl. na 1713, otr./tr. Gorinchem 

11-/27-5-1670 Frans Jansse van Gent, begr. Gorinchem 10-6-1712. 
32b. DE KEIJSER, Aerien, ged. Gorinchem 17-11-1643, overl. voor 1698, tr. Gorinchem 

25-10-1673 Jantie Ariense Hendriks. 
32c. DE KEIJSER, Gerrit, ged. Gorinchem 10-12-1645, overl. voor 1685, schoenmaker, 

otr ./tr. Gorinchem 6-4-/30-4-1670 Govertie Teunis Snouck. 
VII 

64. DE KEIJSER, Andries Jacobsz., geb. ca. 1615, begr. Gorinchem 3-11-1692, garentwij~ 
der; hij woonde eerst in "Drie Groene Hoeden" en later in "De Trou", Westwagenstraat 
6 en later no. 4, (otr Jtr. [2] Gorinchem 20-9-/7-10-1654 Maria Pieters, geb. Emmerich, 
begr. Gorinchem 20-12-1672), otr./tr. [1] Gorinchem 30-12-1640/22-l-1641: 

65. DE VOS, Mariken Gerrits, overl. Gorinchem 26-10-1653. 
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64a. DE KEIJSER, Willem Jacobsz., geb. ca. 1610, overl. Gorinchem -7-1677, hoedenmaker, 
otr./tr. Gorinchem 25-4-/11-5-1632 Maria Jacobs van der Sprong, geb. Schoonhoven, 
overl. Gorinchem ca. 1689. 

64b. DE KEIJSER, Maarten Jacobsz., geb. ca. 1613, overl. Gorinchem 13-9-1672, smid en 
slotenmaker, woonde in de Haarstraat 2, otr./tr. [1] Gorinchem 25-5-/Blokland -6-1636 
Lijsbeth Goosens Enicks, geb. Doesburg; otr./tr. [2] Gorinchem 21-9-/15-10-1642 
Ariaantje Hermens Berends, overl. Gorinchem na 1677. 

64d. DE KEIJSER, Jan Jacohsz., ged. Gorinchem 21-2-1621, hrandewijnbrouwer, woonde 
o.a. in "De Rooije Laars" aan de Korte Dijk, otr Jtr. (1) Gorinchem 18-10-/1-11-1643 
Teunken Gerrits Schel, begr. Gorinchem 27-8-1654; otr./tr. [2] Gorinchem 22-11-/6-12-
1654 Marie Gerrits Brouwer, begr. Gorinchem 1-12-1655; otr./tr. (3) Gorinchem 2-/18-
4-1656 Elsken Wouters van Ravensteijn. 



64e. DE KEIJSER, Zacharias Jacobsz., ged. Gorinchem 7-6-1624, overl. voor 1627. 
64f. DE KEIJSER, Abraham Jacobsz., ged. Gorinchem 7-6-1624. 
64g. DE KEIJSER, Zacharias Jacobsz., ged. Gorinchem 27-6-1627, overl. Oost-Indië 1673, 

mouter, dienaar V.O.C., otr./tr. 10-5-/2-6-1648 Mechelke Adriaens van Strijp, begr. 
Gorinchem 21-12-1672. 

VIII 
128. DE KEIJSER, Jacob Jansz. (Jaques), geb. ca. 1585, overl. Gorinchem -12-1653, tabak

verkoper; hij deed ook in brandewijn, woonde achtereenvolgens in de Koeckebacker
steeg, Haarstraat 17-19 en in "Daar De Trou Uithangt", nu Westwagenstraat 4, 
tr. Gorinchem ca. 1611: 

129. TAATE, Teuntje Adriaans, geb. ca. 1590, overl. Gorinchem na 1653. 
[slot] 

(door C.E. de Heer) 
-Inventaris van de archieven van de Remonstrants Gereformeerde Gemeente te Rotterdam . 

..__,.1ventaris nummer 28 (G.A. Rotterdam, Inv. nr. 326): Alfabetische index op de notulen 
van de kerkeraad over 1641-1800, samengesteld in 1785 door Ds Cornelis van Rossem. 

folio 37, 8-3-1724: 
De schoolmeester Jan van der Beek schrijft alle de oude Doopboeken in het net en krijgt 
daarvoor eene vereering van 200 Gl. 
folio 110: 
Is geresolveert de oude Doopboeken in het net te laaten overschrijven 19-11-1720. Voor dit 
overschrijven is aan den schoolmeester Jan van der Beek betaald 200 Gl 8 Maart 1724. 
De doop van Cornelis de Kemp in het doopboek vergeten zijnde aan te tekenen is eene 
zekere attestatie tot verificatie van dien doop in het doopboek gelegd 30 Sept 1749. 
Op verzoek en handschrift van de moeder van den Heer Verburg wordt bij zijnen 
voornaam Jan die van Dionys gevoegd en dat handschrift aan het linias der doopbriefje 
gehegt 20 Juny 1741. 
folio 109, 15-4-1687: 
Doopbeurten. Die voor den middag preekt heeft na den middag en donderdagavond 
doopbeurt en die na den middag preekt heeft des Zondags savonds en dingsdagavond zijne 
doopbeurt alles op eene boete van 12 stuivers. 
folio 110, nov. 1762 - sep. 1763: 
Eva van Oord word wegens aanhoudend slegt gedrag in het Spinhuis geplaatst en haare 
naam uit het register dér ledematen uitgeschrapt, nadat haare kinderen in het weeshuis 
waren genomen. 
folio 115, 11-10-1735: 
,..,ara Duivendijk door den E. Kerkeraad nu twee jaaren in het Stadswerkhuis gedetineerdt 

~weest zijnde, doet men verzoek aan de Heeren van de Weth om haar nog twee jaaren 
aldaar te mogen houden. 
folio 121, 17-9-1718: 
Die buiten approbatie des kerkeraads eenig extract maakt uit kerkelijke resolutie boeken, 
verbeurt 25 guldens. 
folio 127, 26-8-1650: 
De Engelschen doen een verzoek om in de kleine kerk vergadering te houden, 
voorwendende dat Burgemeesteren hen daartoe aan ons gerecommandeerd hadden en 
wordt geresolveerd met Burgemeestren daar over te spreken 19 Aug 1650. Doch 
Burgemeesteren spreken dit tegen, betuigende dat zij zelfs den Engelschen nog geene vrije 
oeffening gegeven hadden, 'tgeen den Engelschen wordt aangezegd en dus hun verzoek 
vooralsnog af geslagen. 

folio 157, 3-3-1746: 
Jan Fredrik wordt uit het weeshuis naar oostindien gezonden. 
folio 187, 27-6-1661: 

15 



Bedenkingen om vrede te maaken of te vereenigen met de gereformeerden. dan is 
raadsaam geoordeelt eerst vrede te maken onder elkander. doch dat men egt.er goedvindt 
de voorslagen te hooren. 
folio 188, dec. 1785 -jan 1786: 
Prepositie en middelen om het geraas buiten rondom de kerk te beletten of te verminderen. 
folio 259, 13-12-1729: 
Frans de Jonker wordt wegens lammigheid boven zijne jaren in het weeshuis gehouden. 
folio 565, Turken: 
Ter lossing van eenen gevangenen bij de Turken wordt door de Kerk gegeven vijftien 
Guldens 13 July 1646. 
Ter lossinge van Helmert Theunisse vijftig guldens 3 mei 1652. 
Tot lossingen van Cicero Gerritse 14 guldens 14 Juny 1652. 
Aan eene vrouw in 's Gravenhagen tot lossinge van haren man 12 Gulden 12 December 1652. 
Tot lossinge van Cornelis Jansen 24 Guldens 9 Mei 1653. 
Voor Jan Pieters Zoetemelk 25 guldens 21-2-1654. 
Voor een uit Turksche slavernij thuis gekomen persoon te Alkmaar 50 guldens 15-6-165,.. 
Aan Lauris Teunisse thuishoorende te Schiedam 10 guldens 31-8-1657. 
Aan Nanning Wouters thuishoorende te Hoorn 12 gulden en aan een ander thuishoorende 
te Schiedam 8 gulden 5-10-1657. 
Aan Karel Lucasse 12 gulden 20-11-1659 aan een ander te Hoorn thuishoorende 12 
gildens 30-4-1660. 
Aan eenen anderen ongenoemden 6 gulden 11-6-1660. 
Nog aan een ander 5 guldens 18-6-1660. 
Nog aan een ander te Hoorn thuishoorende 12 gulden 9-7-1660. 
Voor een ander van Hoorn 12 guldens en voor een van Alkmaar 3 gl 3 st 24-9-1660. 
Nog voor twee personen den eenen 5 en den anderen 12 guldens 15-6-1663. 
De hooge overheid bij herhaalde placaaten het vaaren op de Turksche kusten zonder 
gewapende schepen of zonder convooy verboden hebbende is geresolveerd geen geld meer 
collegialiter tot lossinge van slaven te geven 27-12-1668. 
Hendrik Reiniers Wieman op een oostindisch schip door de Turken genomen zijnde is als 
zijnde dit een extraordinair geval 25 guldens ter zijner lossinge gegeven 10-9-1675. 

(door W. van Zeeland) 
Dit artikel is ter completering van de fragment-parenteel Jongereus, welke in 1340 van 
sept. 1994 op pag. 249 en 250 werd geplaatst. Kort samengevat: Op 26 februari 1724 
overleed Elisabeth Jongereus, dove en stomme dochter. Alleen van haar achterneven en 
-nichten waren er op dat moment nog maar enkelen in leven en er ontstaat daarop een 
uitvoerige zoektocht naar erfgenamen in een hogere graad. Men kwam tot de verbazir 
wekkende conclusie dat er tot in de vijfde generatie (van haar ouders af gerekend) ~ 
kandidaten waren! Alle doopdata zijn Ned.-geref., tenzij anders vermeld. 
Parenteel 
I Michiel Leenderts (Jongereus), bakker, "jonggesel" van Rotterdam, overl. in/voor 

1653, tr. (stadstr.) Rotterdam 1-6-1625 Neeltje Joris, j.d. van Schoonhoven, begr. 
Rotterdam 11-9-1677; zij hertr. ca. 1653 Barent Jacobse van Biesum, dit huwelijk is 
niet in Rotterdam gevonden, evenmin als de doop van de volgende kinderen, 
waarschijnlijk uit het eerste huwelijk: 
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1. Leendert Michielse Jongereus, volgt Ha. 
2. Cathalijna Jongereus, volgt lib. 
3. Joris Jongereus, volgt Ilc. 
4. Elisabeth Jongereus, b(ejaarde) j(onge) d(ochter), overl./begr. Rotterdam 26-2-/2-3-

1724 Fr(anse) K(erk), tl 15. 
Won. Oppert bij Havelaer, zie bij generatie Ille. De overl.datum is te vinden in ONA 
Rotterdam, Inv. nr. 2064, blz. 302 e.v. d.d. 2-5-1725. Volgens deze akte was zij doof en stom. 
De gezinssamenstelling is ontleend aan dezelfde akte. 



Ha Leendert Michielse Jongereus, overl. voor 2-5-1725, tr. [1] (N.N.); otr./tr. (2) Rotterdam, 
als weduwnaar, won. Hoogstraat 22-9-/10-10-1652 Trijntje (Huijgen) Keijzers, j.d. van 
Rotterdam, won. Schiedamse Dijk, vermoed. ged. Rotterdam 23-9-1630 als dr. van 
Huicht Tuenese Keijser en Haesgen Jans; zij tr. [2?] Jaspar van der Slaets. 
Trijntje Huijgen (Keijsers), laatst weduwe van Jaspar van der Slaets, wonende te Sluis in 
Vlaanderen, is schuldig aan de voogden en administrateurs van Elisabeth Jongereus, dove en 
stomme dochter, de somma van 1000 gld. Mede comp. Hugo Jongereus, ook namens zijn broer 
Jan, buitenslands verkerende en zijn broer Abraham, eveneens wonend in Sluis. Hij staat 
borg voor zijn moeder Trijntje Huijgen (lnv. nr. 1305, akte 100 d.d. 21-9-1691). 
Uit het [2] huwelijk: 
1. Haesie Jongereus, ged. Rotterdam 23-11-1653, volgt lila. 
2. Maria Jongereus, ged. Rotterdam 6-5-1656 (get.: Katelijna de Jonge, Neeltge Joris), 

overl. voor 2-5-1725. 
3. Cornelia Jongereus, ged. Rotterdam 2-12-1657, volgt Illb. 
4. Jan Jongereus, ged. Rotterdam 7-3-1660, volgt Illc. 
5. Abraham Jongereus, ged. Rotterdam 4-8-1662 (get.: Harent en Neeltje van Hiesum, 

~'\ Catharijna Jongereus en Lijntje Jans de Ridder), overl. na 21-9-1691, voor 2-5-1725? 
6. lsack Jongereus, ged. Rotterdam 4-8-1662, tweeling met 5., overl. voor 21-9-1691. 
7. Hugo Jongereus, ged. Rotterdam 29-3-1665, volgt Illd. 

Illa Haesie Jongereus, ged. Rotterdam 23-11-1653 (get. Harent Jacobse (van Hiesum) en 
Neeltge Joris),j.d. van Rotterdam, won. Hotersloot, overl. voor 2-5-1725, otr./tr. [1] 
kerk Rotterdam 7-/24-3-1683 Jan de Wolf, weduwnaar, won. Sluis (Z. Vl.), overl. voor 
1714; otr./tr. [2] Rotterdam/Delfshaven 20-2-1714 Pieter du Goudi à Bois, van 
Rotterdam, weduwnaar van Jannetje de Leeuw, won. Vlasmarkt. 
(Mutueel) testament van Johan de Wolf, schoenmaker te Sluis in Vlaanderen en Haesje 
Jongereus, echtelieden (Inv. nr. 582, nr. 282; deze foliant wordt momenteel (okt. 1994) 
gerestaureerd). 
Uit dit huwelijk: 
1. Adriaan de Wolf, begr. Rotterdam (won. V1asmarkt) 18-4-1716 G(rote) K(erk) eigen 

(kelder) fl. 6, weduwnaar van Sluis in Vlaanderen, won. Delfshaven, otr Jtr. [2] 
Rotterdam 31-12-1713/16-l-1714 Maria du Goudi à Bois,j.d. van Rotterdam, won. 
Vlasmarkt, begr. Rotterdam 24-5-1717 G(rote) K(erk) eigen (kelder) fl. 6. 
Adriaan was voogd over zijn minderjarige broer Abraham (ONA Rotterdam, Inv. nr. 1800, 
blz. 822). 

2. Abraham de Wolf, j.m. van Sluis in Vlaanderen, schipper op Amsterdam, begr. 
Rotterdam 3-9-1755 G(rote) K(erk) eigen kelder tl. 30, won. Kaasmarkt, otr./tr. 
Rotterdam, won. Vlas markt 10-/28-7 -1718 Agatha Scharp, j.d. van Rotterdam, 
won. Noordblaak, begr. 12-8-1730 G.K. eigen (kelder) fl. 15. 

Illb Cornelia Jongereus, ged. Rotterdam 2-12-1657 (get. Harent (Jacobse) van Hiesum en 
Lijntje Jans de Ridder), overl. 26-10-1689, won. Westwagestraat, tr. Rotterdam 8-6-
1678 Jan (van) Beekhuizen,j.m. v. (Zalt)Hommel, adr. Oosteinde, beenhakker, overl. 
23-10-1689, begr. Rotterdam 25-10-1689 Nieuwe Kerk, kelder, mind. kind. 1, zn. van 
Lodewijck van Heekhuizen en Merike Ariens van Helmont. 
Op 18-10-1689 testeren de echtelieden voor notaris Johannes Bordels (O.N .A. Rotterdam Inv. 
1303, akte 326). 
Uit dit huwelijk: 
1. Lodewijck (van) Beekhuizen, ged. Rotterdam 19-4-1682, volgt !Va. 

IVa Lodewijck (van) Beekhuizen, ged. Rotterdam 19-4-1682 (get. Marien Lodewijckse (van 
Heekhuizen) en Nicolaes van Reist(= Zeist)), wijnkoper?, overl. voor 2-5-1725, otr. [1] 
Rotterdam 27-2-1707 (attestatie om te trouwen te Sluis 3-3-1707) Catharina Elias, 
geb. Sluis(?); tr. [2] Johanna Peltius. 
Uit het [1] huwelijk: 
1. Johannis (van) Beekhuizen, geb. Sluis(?), overl. tussen 2-5-1725 en 14-11-1731. 
2. Maria Catharina (van) Beekhuizen, geb. Sluis(?), tr. St. Anne 31-10-1731 (zie: Alg. 

Ned. Familieblad 1889, blz. 202) Jannis Franke, meester-bakker. 
Op 2-5-1725 verklaren zekere personen dat Jan, Maria en Johanna, kinderen van wijlen 
Lodewijk B. tot de erfgenamen van Elisabeth Jongereus, dove en stomme dochter, overl. 
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Rotterdam 26-2-1724, behoren (O.N.A. Rotterdam, inv. nr. 2064, blz. 306). Op 14-11-1731 
compareert Jannis Franke, burger van en meester-bakker te Sluis (Z.Vl.) voor notaris Joan 
Zuttennan te Sluis om zijn vrouw, Maria Catharina van Beekhuijsen, "tans het eenigste 
kindt van wijlen d'Heer Lodewijk van Beekhuijsen, en juffrouw Catharina Elias", te 
machtigen in Rotterdam te informeren naar eventuele erfenis van haar oudtante Elisabeth 
de Jongereuse, die haar zou toevallen nu haar broer Johannis overleden is. (Akte nr. etc. 
onbekend aan auteur). 

Uit het [2] huwelijk: 
1. Johanna (van) Beekhuizen. 

Dat zij inderdaad een dochter is uit het tweede huwelijk, blijkt ook uit O.N.A. Rotterdam 
Inv. nr. 2064, blz. 309, d.d. 2-5-1725. 

Illc Jan Jongereus, ged. Rotterdam 7-3-1660 (get. Harent (Jacobse) van Biesum en 
Neeltge Joris), overl. voor 2-5-1725, tr. Christina Sybilla van den Plas. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Gerard Jongereus, volgt IVb. 

IVb Jan Gerard Jongereus, begr. Rotterdam 23-5-1733, 4 u. beluid, G(rote) K(erk), eigeP 
(kelder), fl. 30, won. Boompjes bij 't Bolwerk, otr /tr. kerk Rotterdam als j.m. van 
Batavia, won. te Rotterdam 31-3-/21-4-1729 Sara Rammelman,j.d. van Haarlem, 
won. te Rotterdam; niet te Rotterdam begraven? 
Uit dit huwelijk: 
1. Christijna Jongereus, ged. Rotterdam 3-1-1730, won. Oppert (get. Pietemella en 

Adriaen Jongereus). 

Illd Hugo Jongereus, ged. Rotterdam 29-3-1665 (get. Pieter Vinck en Katrijna Jongereus), 
j.m. van Rotterdam, won. Molensteeg, overl. tussen 1699 en 1711, otr./tr. (stadstr.) 
Rotterdam 22-7-/6-8-1690 Jannetje (van) Grol, j.d. van Rotterdam, won. 
Leeuwenstraat; zij tr. [2) op 16-9-1711, als weduwe, met Jan Pruijt. 
Hugo Jongereus is als boekhouder van de "Meresteijn" voor de Kamer van Rotterdam zojuist 
uit de Oost teruggekeerd en legt een aantal malen dezelfde verklaring af(Inv. nr. 1538, akten 
88, 110 en 111, resp. d.d. 13-11-1698 en 27-1-1699 (2x). 
Op 7-12-1699 compareren Hugo Jongereus en Jannetje van Grol, echtelieden. Hugo staat op 
het punt naar de Oost te vertrekken als kwartiermeester a/b de "7.oelen" voor de Kamer van 
Rotterdam (Inv. nr. 1311, akte 224). In de volgende akte, nr. 225, machtigt hij Jan de Goede, 
rekenmeester van Rotterdam, om zijn zaken waar te nemen tijdens zijn afwezigheid. 
Uit dit huwelijk: 
1. kind, begr. Rotterdam 17-8-1691, won. Rijstuin. 
2. Anna Jongereus, ged. (Rem.) Rotterdam 5-4-1693 (get. Samuel van Grol en Anna 

Bosmans), begr. 5-5-1693? won. Rijstuin. 
3. Elizabeth Jongereus, ged. (Rem.) in huis te Rotterdam 3-12-1699 (get. Samuel van 

Grol en Elizabeth van Leeuwen), begr. Rotterdam12-8-1704? tl 3, won. Oppert bij 
de Kapelstraat. 

Ilb Cathalijna Jongereus, j.d. van Rotterdam, won. Oppert, begr. Rotterdam 4-12-1677 v 
P(rinsen)K(erk), won. Oppert naast "De Vier Evangelisten", otr./tr. kerk Rotterdam 
18-5-/2-6-1659 mr. Pieter (Isaacksz) Vinck, j.m. van Rotterdam, won. Oppert, school
meester, waarschijnlijk ged. Rotterdam 29?-2-1635 als zn. van Isaack Hermans Vinck, 
schoolmeester en (Marijtge Lamberts van de Kemp?), (get. Herme Janse Vinck, Annetge 
Comeles en Neeltge Harmans), won. Oppert, begr. 11-6-1687 kerk, won. Oppert. 
Uit dit huwelijk: 
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1. Isaack Vinck, ged. Rotterdam 13-3-1661 (get. Adriaen van Leeuwen, Neeltge Joris 
en Maria Vinck). 

2. Maria Vinck, ged. Rotterdam 15-3-1663 (get. Cornelis Slingerlant, Marija Vinck). 
3. Cornelia Vinck, ged. Rotterdam 29-1-1665, volgt Ille. 
4. Isaack Vinck, ged. Rotterdam 26-12-1666 (get. Hermanus Vinck, Anna van 

Leeuwen en Marij Vinck). 
5. Marija Vinck, ged. 9-6-1669 (get. BarentJacobse van Biesem, Neeltje Joris van 

Biesem(!) en Anna Lotten van Leeuwen). 
6. Adrianus Vinck, ged. Rotterdam 31-12-1671 (get. Joris de Jongereus, Neeltje Joris 

van Biesem en Lijntie Jans de Ridder). 



7. Michiel Vinck, ged. Rotterdam 15-6-1674 (get. Neeltje Joris van Biesem, Joris 
Michielse Jongereus en Lijntje Jans de Ridder). 

8. Barent Vinck, ged. Rotterdam 12-4-1676 (get. Barent (Jacobse) van Biesum, Maria 
Vinck en Neeltje Joris van Biesum). 

9. Catrina Vinck, ged. Rotterdam 25-11-1677 (get. Joris de Jongereus, Lintie (Jans) 
de Ridder). 

Kinderen werden begraven op 28-5-1672 (kerk), 5-12-1672 en 13-2-1685 (Prinsenkerk). 

Ille Cornelia Vinck, ged. Rotterdam 29-1-1665 (get. Barent Jacobse van Biesem, Neetje 
Joris en Trijntje Huijge Keijsers), begr. Rotterdam 18-5-1746 G(rote) K(erk) hoog
koor, eigen kelder fl. 30, meerd(erjarige) k.ind(eren): 4, otr J tr. kerk Rotterdam 
26-8-/11-9-1685 Johannes Havelaer,j.m. van Hillegersberg, won.'t Hang, schipper op 
Dordrecht, begr. Rotterdam 11-2-1744 G(rote) K(erk) hoogk(oor), eigen (kelder) fl. 30, 
meerd. kind. 5, won. Oppert. 
Uit dit huwelijk: 
1. Catarina Havelaer, ged. Rotterdam 27-6-1686, won. Oppert (get. Pieter Vink, 

Johanna Havelaer). 
2. Adrianus Havelaer, ged. Rotterdam 20-11-1687, won. Oppert (get. Adrianus 

Havelaer en Komelia Havelaer). 
3. Adrijanus Havelaer, ged. Rotterdam 31-1-1690, won. Oppert (get. Adrijanus H. en 

Komelia H.). 
4. Pieter Havelaer, ged. Rotterdam 4-6-1692, won. Oppert (get. Hendrick Jongelingh 

en Anna H.). 
5. Bastijaen Havelaer, ged. Rotterdam 17-4-1695 (get. Jacobus de Hoij (Hoogh?) en 

Johanna H.). 
6. Maria Havelaer, ged. Rotterdam 4-6-1697 won. Oppert (get. Gerard van Teijlingen 

en Lucretia Conijn). 
7. Anna Havelaer, ged. Rotterdam 17-3-1701, won. Oppert (get. Hendrick Jongelingh 

en Anna H.). 
8. Cornelia Havelaer, ged. Rotterdam 25-12-1703, won. Oppert (get. Jacobus de 

Hoogh en Johanna H.). 
9. Aletta Havelaer, ged. Rotterdam 1-10-1705, won. Oppert (get. Adriaen H., Aletta 

Goris en Johanna H.). 
Kinderen werden begraven in de Prinsenkerk op 5-12-1687 en 2-9-1704, de laatste in 
een eigen kelder, (nieuwe?) zerk, 6 gld. 

Ilc Joris Jongereus, j.m. van Rotterdam, won. Oppert, "sarckelijchter", begr. Rotterdam 
7-12-1688, otr./tr. kerk Rotterdam 28-2-/16-3-1655 Lijntje Jans de Ridder, j.d. van 
Sommelsdijk, won. Spui. 
Uit dit huwelijk: 
1. Adriana Jongereus, ged. Rotterdam 16-10-1661 (get. Leenderd Jongereus, Neeltge 

Joris en Trijntge Keijsers). 
2. Machiel Jongereus, ged. Rotterdam 11-11-1664 (get. Leenderd Jongereus, Neeltge 

Joris en Catarina Vinck). 
3. Josua Jongereus, ged. Rotterdam 15-3-1671 (get. Joost Jans de Ridder, Neeltge 

Joris en Catarina Vinck). 
4. Johannes Jongereus, volgt Illf. 
5. Michiel Jongereus, volgt lllg. 

Illf Johannes Jongereus, j.m. van Rotterdam, won. Botersloot, begr. Rotterdam 13-4-1695, 
won. Botersloot in "De Drie Koeien", mind. kind.: 2, otr./tr. kerk Rotterdam 3-/21-5-
1682 Johanna Pelt,j.d. van Gorkum, won. Hoogstraat, begr. Rotterdam 21-10-1687. 
Uit dit huwelijk: 
1. Adriaan Jongereus, ged. Rotterdam 2-12-1683, volgt IVc. 
2. Johannes Jongereus, ged. Rotterdam 6-9-1685, volgt IVd. 

IVc Adriaan Jongereus, ged. Rotterdam 2-12-1683 (get. Joris de Jongereus, Lijntje Jans de 
Ridder), j.m. van Rotterdam, won. Meent, otr./tr. Rotterdam 28-9-/15-10-1710 Engeltje 
Palm,j.d. van Haarlem, won. Meent; van haar geen DB-gegevens te Rott.erdam. 
Uit dit huwelijk: 
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1. Johanna Jongereus, ged. Rotterdam 23-8-1711, won. Oppert (get. Johannes en 
Maria Jongereus), begr. 9-9-1711? k(raam)k(ind), S(uider)K(erk)h(oO, fl. 3. 

2. Johannes Jongereus, ged. Rotterdam 25-9-1712, won. Meent (get. Jean Palm en 
Rijntje Schoppens), overl. voor 2-5-1725. 

IVd Johannes Jongereus, ged. Rotterdam 6-9-1685, won. Botersloot (get. Joris Jongereus 
en Lintie Jans (de Ridder), j.m. van Rotterdam, won. Botersloot, otr./tr. Rotterdam 
8-/24-12-1709 Maria Vos, van Rotterdam, won. Nieuwe Markt; van haar geen DB
gegevens te Rotterdam. 
Uit dit huwelijk: 
1. Johannes Jongereus, ged. Rotterdam 2-2-1710 (get. Pieternella en Adriaen 

Jongereus), begr. 2-8-1710, G(rote) K(erk), eigen (kelder), oud l/2 jaar, won. 
Hoogstraat. 

2. Willem Jongereus, ged. Rotterdam 15-3-1711, won. Hoogstraat (get. Willem Vos en 
Anna van der Noelje), begr. Rotterdam 14-9-1711, G(rote) K(erk), eigen (kelder), 
1/2 jaar oud. 

3. Johannis Jongereus, ged. Rotterdam 12-7-1712 (get. Adrianus Jongereus en 
Engeltje Palm). 

J 
,.. 

Illg Michiel Jongereus,j.m. van Rotterdam, won. Lombardstraat, overl. voor 2-5-1725, 
otr./tr. Rotterdam 18-11-/12-12-1691 Pieternella Nieuwpoort, j.d. van Rotterdam, won. 
Goudse Wagenstraat, begr. Rotterdam 19-1-1731 N(ieuwe) K(erk) huur(kelder) fl. 3, 
(mind. kind.?): 2 erfg(enamen?), meerd. kind. 2; geen doop gevonden in Rotterdam. 
Uit dit huwelijk: 
1. Helena Jongereus, ged. Rotterdam 23-10-1692,j.d. van Rotterdam, won. 

Lombardstraat, begr. Rotterdam 20-9-1731, N(ieuwe) K(erk) huur(kelder) tl 3, 
won. L(euve)haven naast Hr. Witheim, otr./tr. kerk Rotterdam 9-/27-7-1730 Gerrit 
Pijns, j.m. van Rotterdam, won. Gelderse Kade. 

2. Andries Jongereus, ged. Rotterdam 24-8-1694, begr. 9-9-1695? N(ieuwe) K(erk), 
kelder, won. Botersloot op één huis na de Klaversteeg. 

3. Andries Jongereus, ged. Rotterdam 7-7-1697, volgt IVe. 
4. Geertruid Jongereus, ged. Rotterdam 9-6-1699, j.d. van Rotterdam, won. Botersloot, 

begr. Rotterdam 31-7-1750, N(ieuwe) K(erk) tl 6, won. Botersloot over de P(rinsen) 
K(erk), otr./tr. kerk Rotterdam 26-5-/9-6-1743 Jakob van der Linde, weduwnaar, 
van Rotterdam, won. Hang. Uit dit huwelijk waarschijnlijk geen kinderen. 

5. Maggiellijna Jongereus, ged. Rotterdam 15-7-~701, won. Jufferstraat. 

IVe Andries Jongereus, ged. Rotterdam 7-7-1697, won. Lombardstr.,j.m. van Rotterdam, 
won. Botersloot, begr. 1-11-1728, N(ieuwe) k(erk), huur(kelder) fl. 3, mind. kind. 2,won. 
Lombardstr. t.o. Hr. De Custer, otr Jtr. Rotterdam 2-/16-7-1724 Cornelia Ravesteijn, 
j.d. v. Rotterdam, won. Vissersdijk; zij tr. (2), wed., in 1732 Wilhelmus Cras; van haar 
geen DB-gegevens te R'dam (mogelijk een dr. v. Leendert (en Johanna?) Ravesteijn?). 
Uit dit huwelijk: 
1. Petronella Jongereus, ged. Rotterdam 15-11-1725, won. Rijstuin (get. Jacob van de 

Raff, Petronella Nieuwpoort en Michiel Jongereus). 
2. Leonardus Jongereus, ged. Rotterdam 11-1-1728, won. Lombardstraat (get. 

Joan(na) Ravesteijn, de wed(uwe) van Leendert Ravesteijn). 
[slot] 

De Stichting Historisch Charlois is opgericht met als doel de belangstelling voor de 
geschiedenis van Charlois te vergroten en te activeren. De activiteiten van de stichting, o.a. 
fotoexposities en dia- en videovertoningen, vinden plaats in de Oudheidkamer Charlois, 
Charloisse Kerksingel 32-klein 14, geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13:00 tot 
17:00 (gesloten in de maanden juli en augustus). Voorts wordt een nieuwsbrief uitgegeven. 
U kunt donateur van de Stichting worden door overmaking van het minimum bedrag van 
fl2,50 per jaar op Postbankrek. nr. 368528 t.n.v. Stichting Historisch Charlois te 
Rotterdam. U wordt dan volledig op de hoogte gehouden van alle activiteiten en ontvangt u 
tevens de jaarlijkse kalender. Corrspondentieadres: Postbus 53281, 3008 HG Rotterdam. 
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(door S. Boef-van der Meulen) 
- De Levensloop van de Utrechtse Bevolking in de 19e eeuw, Kees Mandemakers en 
Onno Boonstra (red.), uitg. Van Gorcum, Assen, 1995, ISBN 90 232 3047 7. 
Het belang van deze studie ligt, zeker voor een afdeling Rotterdam e.o. van de NGV, niet 
in de eerste plaats in de conclusies over een buurprovincie. Buitengewoon interessant zijn 
vooral de methode van werken, het materiaal waar de bevindingen op gebaseerdzijn, en de 
mogelijkheden die het voor genealogen biedt. Het betreft hier nl. een eerste project van de 
Stichting HSN, de Historische Steekproef Nederland. 
De doelstelling van deze stichting is "het opbouwen en beheren van één representatieve 
database voor het 19e en begin 20e eeuwse Nederland". Daartoe zijn een aantal weten
schappers, vooral uit de historische en sociale wetenschappen, bezig om een representa
tieve steekproef van 70.000 personen samen te stellen uit alle geboorte-akten in 
Nederland tussen 1812 en 1922. Dat is een half procent van alle 13,5 miljoen geborenen in 
die periode. Van hen wil men de levensloop zoveel mogelijk volgen, aan de hand van 

'·erlijdensakten, persoonskaarten, huwelijksakten en bevolkingsregisters, en deze in een 
mputerbestand onderbrengen. Dit zal het mogelijk maken om diverse vragen over 

negentiende eeuwers genuanceerder en beter gefundeerd te beantwoorden, dan tot nu toe 
het geval was. Elke genealoog met enige ervaring weet hoe moeilijk en soms onmogelijk 
het is om van één persoon alle genoemde aktes te vinden. Er moet dan ook nog heel veel 
werk verzet worden. Eind 1995 zaten er ruim 20.000 geboorte-akten in het bestand, uit de 
provincies Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland. Er werkten 15 mensen aan, merendeels 
vanuit banenpools, stages e.d., gecoördineerd vanuit het Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis in Amsterdam. De leiding berust bij Kees Mandemakers. 
De provincie Utrecht was eind 1995 het meest volledig bewerkt, en dat betekende: 3669 
geboorte-akten, 1676 overlijdensakten, 1288 huwelijksakten en 965 persoonskaarten. 
Natuurlijk zijn er van de geborenen van de laatste decennia nog velen in leven. Van de ou
dere decennia wist men tussen de 73 en 87% van de overlijdensakten te vinden. Men heeft 
daartoe niet in heel Nederland gezocht, maar wel in gemeenten waarheen een verhuizing 
bekend was, in aan de provincie Utrecht grenzende gemeenten en in een aantal grote 
steden. Het Rotterdams archief krijgt en passant nog een mooi compliment: de indices op 
het bevolkingsregister waren daar veruit de beste! Van de huwelijken ontbreken vaker 
gegevens, nl. 40% van alle potentiële akten van eerste huwelijken, en nog veel meer van 
de tweede en volgende. Het onderzoek is hier echter nog niet uitputtend geweest. 
En dan nu de uitkomsten. Zes auteurs zijn met de gegevens aan de slag gegaan, ieder 
vanuit zijn eigen interessegebied: demografie, analfabetisme, sociale ongelijkheid, verschil 
stad-platteland, migratie. Ikdoe een greep uit de bevindingen. Pas bij de generatie 
geboren na 1860 is van een verlenging van de gemiddelde levensduur sprake; pas vanaf 
1883 worden daarbij verschillen tussen mannen en vrouwen zichtbaar. De sterfte in het 
arste levensjaar was groter naarmate de sociaal-economische positie van de ouders lager 
as, maar over de hele linie was deze sterfte lager in de generaties 1812 tot 1839 (ca. 

16,5%) dan tussen 1840 en 1889 (meer dan 21%). Pas daarna daalde de zuigelingensterfte, 
vooral door sanitaire programma's. 
De mate van analfabetisme is af te leiden uit de huwelijksakten: konden betrokkenen 
zelf een handtekening zetten? In de negentiende eeuw daalde het aantal analfabeten snel. 
Tussen 1811 en 1820 kon 32% van de Utrechtse bruidegoms en 42% van de bruiden geen 
handtekening zetten; vanaf 1850 daalde het voor beide tot onder de 10%. Het hoogst was 
het analfabetisme op de Utrechtse heuvelrug, het laagst in het poldergebied aan weers
zijden van de Vecht. Kinderen van boeren en boerenknechts, van vissers en schippers en 
van eenvoudige handwerkslieden liepen de meeste kans om analfabeet te blijven. 
De huwelijksleeftijd bij het eerste huwelijk hing samen met de sociale klasse: hand
arbeiders trouwden bijna 2 jaar eerder dan hoofdarbeiders, en 3 jaar eerder dan boeren. 
Het feit dat mannen in de steden eerder trouwden dan mannen op het platteland bleek 
vooral samen te hangen met de grotere keus die zij daar hadden: voor de huwelijksleeftijd 
van vrouwen maakte stad of platteland namelijk geen verschil. Mensen die verhuisd wa
ren (andere woongemeente bij huwelijk dan bij geboorte) trouwden gemiddeld later; hun 
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migratie heeft hun "sociale netwerk" verstoord. De gegevens over migratie bewijzen in 
mijn ogen het best de mogelijkheden van het HSN. In plaats van opgetelde gegevens van 
aparte migraties kan nu een aan één persoon gekoppelde migratiegeschiedenis opgebouwd 
worden, al gaat het ook nog slechts om drie momenten. Een uitspraak als de volgende was 
eerder niet mogelijk: "Van alle personen geboren tussen 1812 en 1922 (zonder de jong 
gestorven kinderen en de zoekgeraakten) was iets meer dan de helft tussen geboorte en 
overlijden gemigreerd naar een gemeente verder dan 5 km van de geboortegemeente; meer 
dan 4/s van de mensen bleef echter binnen een gebied met een straal van 40 km". De 
migratiekans nam in de loop van de eeuw toe; de oorzaak was niet zozeer de toegenomen 
aantrekkingskracht van de steden, maar de verbeteringen van de transportmogelijkheden. 
Voor genealogen biedt de HSN in de eerste plaats de kans om de gegevens van hun 
voorouders in breder verband te plaatsen. Vervolgens kunnen zij hopelijk meeprofiteren 
van de automatisering van archiefbestanden, die door het HSN een stimulans heeft gekre
gen. En natuurlijk kan men hopen op het werk dat bespaard kan worden als de voorouder 
toevallig in het HSN-bestand voorkomt. Of gaan de privacy-regels zo ver, dat deze uit 
openbare archieven verzamelde gegevens niet op naam onderzocht kunnen worden? 

( door Roelof K. Vennik) 
Op onze vorige bijeenkomst in de Remonstrantse kerk, op 22 april j.l., hebben we afscheid 
genomen van onze afgetreden voorzitter, Dr. Michel R. Doortmont. Voordat de heer Snel 
met zijn lezing kon beginnen, werd Michel achtereenvolgens toegesproken door zijn 
opvolger, Roelof Vennik, die hem daarbij namens het Afdelingsbestuur een ets van de 
Laurenskerk overhandigde. De penningmeester Eduard van Rooij sprak hem daarop in 
dichtvorm toe, waarna het Hoofdbestuurslid Gerrit Goorman het woord nam en hem de 
Zilveren NGV Speld uitreikte voor zijn vele verdiensten voor de vereniging. 
Michel toonde al op zeer jonge leeftijd belangstelling voor geschiedenis en genealogie. Het 
was dan ook niet verwonderlijk dat hij geschiedenis ging studeren om uiteindelijk van zijn 
hobby zijn werk te maken. Op 22-jarige leeftijd trad hij in 1981 toe tot het Afdelings
bestuur, om vervolgens in 1985 het voorzitterschap op zich te nemen. In hem waren als 
voorzitter drie eigenschappen verenigd: uiteraard bestuurlijke vaardigheden, maar 
belangrijker nog die van historicus èn genealoog tesamen, wat zich weerspiegelde in de 
kwaliteit van zijn artikelen in bladen als 'De Nederlandse Leeuw' en 'Gens Nostra'. Binnen 
de vereniging heeft hij al die jaren bergen werk verzet, zowel op landelijk als op 
plaatselijk niveau. Zo maakte hij deel uit van diverse commissies, was hij mede-redacteur 
van '1340' en vertegenwoordigde hij onze Afdeling op de Algemene Ledenvergaderingen. 
In de jaren dat ik hem als bestuurslid mocht meemaken, viel mij zijn deskundigheid als 
bestuurder en zijn uitmuntende genealogische kennis in het bijzonder op. Daarnaast wist 
hij het Afdelingsbestuur tot een eenheid te maken, waardoor een ieder de bestuur~
vergaderingen als bijzonder prettig ervoeren en er daarnaast ruimte bleef voor persooni 
contact. We laten in hem niet alleen een voorzitter gaan, maar ook een vriend. -.;:::.., 
We hopen van harte, dat deze vriendschap zal blijven bestaan nu hij een nieuwe functie 
aan de Universiteit in Groningen heeft aanvaard, en wensen hem, zijn vrouw en zijn 
dochters alle goeds voor de toekomst. 

In het Stedelijk Museum Schiedam wordt t/m 26 oktober 1997 een tentoonstelling 
gehouden met als titel "De Gouden Eeuw van Schiedam 1598-1795". Deze is gewijd aan de 
twee eeuwen waarin Schiedam zich ontwikkelde van haringvissersstad tot welvarend 
centrum van de Hollandse gedistilleerd-industrie. De tentoonstelling is grotendeels 
gebaseerd op voorwerpen uit de eigen collectie. Hiermee worden impressies gegeven van 
de typerende aspecten van het leven in Schiedam in de 17e en 18e eeuw. Ook is er een CD
rom van de tentoonstelling. verkrijgbaar in het museum, dat gevestigd is aan de 
Hoogstraat 112, Schiedam (geopend di.-za. 11:00-17:00, zon. 12:30-17:00). 
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De volgende bijeenkomsten zullen plaats hebben in een zaal van de Remonstrantse kerk, 
Museumpark 3 (hoek Westersingel), Rotterdam; bereikbaar met tramlijnen 4 en 5, per 
metro (station Eendrachtsplein), en met buslijnen 32 en 39. Toegang is vrij. 

23 september 1997 - dinsda~, 20: 15 uur: dhr, Drs. Th,A, Fafié uit Haarlem, met de 
lezing: "HOE HET LUTHERDE IN NEDERLAND". Menigeen is bij haar of zijn onderzoek 
het woord "luthers" tegengekomen. Er werd in een Lutherse kerk gedoopt, getrouwd, 
begraven en belijdenis gedaan; en er werd aan huis door een Lutherse predikant een Doop 
bediend. Redenen genoeg om zich de vraag te stellen: wie waren die Lutheranen, waar 
kwamen ze vandaan, hoe en waar hebben zij zich in ons land verbreid? Met andere 
woorden: Hoe heeft het in Nederland gelutherd? Het woord "lutheren" komt in 16e-eeuwse 
stukken voor en geeft de Lutherse (in die tijd identiek met "ketterse") bewegingen aan. 
Spreker vanavond is de Lutherse theoloog en kerkhistoricus Drs. Th.A. Fafié. Hij is docent 
"Godsdienst" en "maatschappijleer" aan het Herbert Vissers College te Nieuw-Vennep, 
fµteur van diverse boeken en artikelen op dit gebied terrein der Nederlandse Lutherse 

L~ .... ~~eschiedenis en eindredacteur van het "Documentatieblad Lutherse kerkgeschie-
'ffl!ms • [het bestuur] 

(door Roelof K. Vennik) 
Op zaterdag 16 mei 1998 zal de landelijke genealogische dag van de NGV wederom in de 
Afdeling Rotterdam en Omstreken worden gehouden, en wel in Gorinchem. 
De organisatie van deze dag is in handen van het Organiserend Comité Genealogische Dag 
1998 (OCGD-98), dat bestaat uit twee leden van het Hoofdbestuur en drie Afdelings
bestuursleden. De voorbereidingen zijn al enige tijd in volle gang. Het ligt in de bedoeling 
om de bezoekers een interessant en gevarieerd programma aan te bieden, waarin naast een 
aantal lezingen ook de gelegenheid wordt geboden om nader kennis te maken met de stad 
Gorinchem en haar rijke geschiedenis. 
Om deze Genealogische Dag tot een succes te maken, wil het Organiserend Comité een 
beroep doen op afdelingsleden, om haar op 16 mei bij te staan om het een en ander in goede 
banen te leiden, o.a. met betrekking tot het begeleiden van gasten en deelnemers. 
Indien u bereid bent te helpen, dan kunt u contact opnemen (liefst op korte termijn) met: 
RoelofVennik, tel. (010) 479 0668 (na 18:00 uur). 

'"'a (door Leo Gijswijt) 
e Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht" is voornemens alle 

jaargangen (1946 t/m 1995) en jaarboeken op 4 CD-roms uit te brengen. Een nieuwe 
zoekmodule in het opslagsysteem zal ervoor zorgen, dat op deze CD's op ieder woord kan, 
worden gezocht. Het enige dat u verder nodig heeft is een PC die werkt onder Windows, en 
een CD-rom drive. 
Op de CD's zullen drie verschillende zaken of fasen staan: Afbeeldingen (images) van alle 
19.000 bladzijden, inclusief foto's; OCR-tekst, de computer-leesbare tekst; en de zoek
module (gekoppeld aan de teksten in de images) om de OCR-tekst door te zoeken op ieder 
gewenst woord. Hierdoor is het ook mogelijk om bijvoorbeeld op onderwerpen te zoeken, die 
niet in de originele index stonden. Door de op uw beeldscherm verschenen bladzijde met uw 
printer af te drukken, krijgt u een kopie van de originele bladzijde in handen. 
De kosten van de 4 CD's hangen af van de oplage van deze éénmalige uitgave, en zal 
worden getoetst aan het aantal belangstellenden. Bij voldoende interesse zouden deze CD's 
voor het einde van het jaar kunnen uitkomen. Indien u hiervoor belangstelling zou hebben, 
wordt u verzocht een vrijblijvend briefje te zenden aan: Zuidhollandse Vereniging voor 
Genealogie "Ons Voorgeslacht", Postbus 404, 3000 AK Rotterdam. 
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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. 

174. BOXHOORN / GOUD 
Jacob Boxhoom, ged. Delfshaven 22-9-1686, tr. Delfshaven 6-12-1711 Maria Goud; uit dit huw. 
o.a. een dr.: Ariaantje Boxhoorn, ged. Delfshaven 13-6-1731. 
Jacob was een zn. v. Antony En~elszn Boxhoorn en Adriaantje Arentsdr., beiden in Delfshaven 
ged. en zij kregen 31-10-1677 attest. v. Delfshaven om in Hillegersberg te trouwen. 
Maria Goud (Gouda) was een dr. v. Sira2 Adamszn Goud en Ariaantje (N.N.). Met betrekking tot 
hen is nog bekend: Rotterdam 16-10-1766, staat en scheiding goederen, nagelaten door Sr. 
Adam de Jong, in zijn leven oud-commandeur op Groenland; aan Maria Goud, wed. v. Jacob 
Bokshoorn, in plaats van haar overl. vader Sirag Goud die een volle broeder was van wijlen dL..., 
testamenteurs moeder Adriana Goud, wèd. v. Cornelis Adriaans de Jong ende zulks erfgenaallr'°· 
bij representatie voor een derde part in de wederhelft (NA Rotterdam lnv. Nr. 3899, blz. 851). 

Adriaan de Jong oo (N.N.) 
. 1 

Comehs de Jong oo Adriana Goud, 
zuster v. Sirag Goud I (N.N.) 

Maria Goud oo Jacob Boxhoom 
In 'Ons Voorgeslacht' Nr. 102, aug. 1962, p. 264: 'Delfshaven', door C. Hoek, Haardsteden
register: "a.d. Oudehaven Westseij heeft Andries Adamszn Gout 2 stookplaatsen". Gevr. alle 
genealogische gegevens omtrent Boxhoorn en Goud, voor zover ze hierboven niet genoemd zijn. 

175. MALEFEIJTH /VAN W ALRA VEN 
Jan Abrahamsen Malefeijth. overl. Rotterdam 4-9-1791, otr./tr. ald. 8-/24-9-1726 Jacoba Maria 
van Walrayen. Hij moet een zoon geweest zijn van Abraham Jansz Malefeijth en Madeleentje 
Jacobsdr Verlagh. Gevr. alle gegevens omtrent Jan en Maria, alsmede hun voorgeslacht. 

176. BOUWMEESTER/ DE GOEDE 
Dirk Bouwmeester tr. Rotterdam 13-8-1747 Lüsbeth de Goede. Hun dr., Helena Bouwmeester, 
ged. Rotterdam 5-7-1760, tr. ald. (R.K.) 28-7-1782, hoewel haar man Johannes van Ongeval 
diaken was. Bij de doop van de 5 kinderen uit laatstgenoemd huw., verschenen de volgende 
getuigen: Jan van Ravesteijn en Maria van Ongeval, Dirk Bouwmeester en Francijntje 
Kommene, Huybert van Oosterhout en Joanna Bouwmeester, en Andreas Baardwijk en 
Machtildies Bouwmeester. Gevr. alle gegevens omtr. Dirk Bouwmeester en Lijsbeth de Goede, 
en hun voorgeslacht. _ 
Drs. P. Rothstegge, Postfach 1047, 26358 Wilhelmshaven, Duitsland. 

~-i&i-
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 
~r jaar. Afdelingsleden ontvangen het blad kosteloos. Overige leden van de NGV kunnen 1340 ontvangen indien zij 
bijkomend lid· worden van onze afdeling. Een abonnement voor niet-leden bedraagt f 15,00 per jaar (te voldoen op 

gironr. 5246157 t.n.v. penningmeester dhr. t.J. van Rooij te Schiedam). Het bestuur heeft áe taken als volgt verdeeld: 

Voorzitterschap en tijdelijk secretariaat: NGV Contactdienst (CALS): 
R.K. Vennik, Burg. Van Slijpelaan 45, 3077 AD Rotterdam B. Blommers, Reinkenstraat 1, 3314 WE Dordrecht; 
Redactie 1340: tel. vragenlijn (op werkdagen 09:00-15:00 uur): 
L. Gijswijt. Postbus 25056, 3001 HB Rotterdam (078) 632 2603. 
Ledenadministratie en verzending 1340: Internet: b.blommers@riza.rws.minvenw.nl 
C. Richel-Hatersel Koning, Coppelstockstr. 2, 3132 XN Vlaardingen Lidmaatschap NGVen 
Penningmeester en DIP-functionaris: adreswijziging Gens Nostra: 
E.J. van Rooij, Bachplein 265, 3122 JC Schiedam N.G.V., Postbus 976, 1000 Al. Amsterdam 
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