
NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

KWARTAALBLAD VAN DE AFDELING ROTTERDAM EN OMSTREKEN 
JAARGANG 12 MAART 1998 No. 1 

(door Leo Gijswijt) 
Enige tijd geleden, om precies te zijn op pagina 341 van het juni 1996-nummer, werd een 
uitgebreide vraag geplaatst in de vorm van het artikel "Was hij nu een Muts, een Mus, of ... " 
rl"or de heer Drs. P. Rothstegge. De titel geeft al aan dat er problemen waren omtrent het 
~tstellen van de correcte familienaam naast de plaats van herkomst. In het kort kwam 
.net er op neer dat de betreffende persoon, te weten Jacoba Mus, bij haar huwelijk te 
Rotterdam op 22-2-1837 aangaf dat er fouten waren gemaakt in de overlegde uittreksels. 
Zij zou niet de dochter zijn van Jacob Muts en Johanna Ongeval, doch van Jacobus Mus 
en Johanna van Ongeval. 
Bij nader onderzoek bleek de vader gedoopt (Rotterdam 16-11-1780) te zijn als Jacobus 
Mussee; bij zijn tweede huwelijk (met Jansje Poelie) onder de naam Jacobus Musch, en bij 
zijn overlijden (Rotterdam 28-11-1824) zelfs als Jacobus Muske ingeschreven te zijn! 
De genealogische gegevens liepen vast bij de ouders van Jacobus: Sijme Muske, van Oost
Friesland, en (tr. Rotterdam. 18-6-1770) Jacoba Maria Maleftjt. 
Vanzelfsprekend intrigeert deze variatie aan spellingen iedere oprechte genealoog, zo ook 
mij en daarom toog ik naar het Gemeentearchief. Het werd puur jagen op namen en data, 
het ging er immers om het voorgeslacht te vinden en duidelijkheid te verschaffen in het 
gebruik van de familienaam. Geen sappige beschrijvingen dus uit het Notarieel Archief. 
In de klappers op de DTB bleken niet alle naamvarianten bij elkaar te staan; een aantal 
onder de naam Mus en Mussche wel en ik was daarom al snel geneigd aan te nemen dat 
de rest niet in Rotterdam te vinden zou zijn. Juist diegenen die ik zocht, bleken echter na 
detective-achtig zoeken apart, op alfabetische volgorde te staan. 
Ik vond inderdaad de huwelijksinschrijving van Sijme uit 1770, daaruit bleek voorts dat 
hij weduwnaar was. Bij de laatstgenoemde fiches (die dus niet bij 'Mus' zaten) bevond zich 
zijn eerste huwelijk: "Sijmen Mussche, j.m. van Hogeveen in Vriesland" trouwde al op 17-
2-1750 met Marijtje Zeeman en hiermee was bekend geworden waar Sijmen precies 
vandaan kwam. Wat het letten op naamvarianten al niet kan opleveren. 
Tl~ vond uit dit eerste huwelijk geen kinderen terug in de DTB-klappers, en in een vast 

._,,_,bruik van de familienaam was geen enkele lijn te ontdekken. Zo vond ik in de 
onderhavige familie (Familie A) de varianten Mus, Mussche, Muske, Mussee, Mussel en ~ 
Muts. Er bleken nog een aantal andere families met dezelfde namen in Rotterdam. voor te 
komen. Er zit biologisch een groot onderscheid tussen een mus en een mui(j)s, maar 
genealogisch blijkt het verschil echter zeer klein. Omdat niet direct zichtbaar is, welke 
persoon tot welke familie behoort (de spellingen varieerden bij allen), vermeld ik in dit 
artikel tevens de overige door mij gevonden gegevens (Familie B, enzovoorts). 
Aanvullingen, suggesties en opmerkingen kunt u zenden aan: 
De heer Drs. P. Rothstegge, Postfach 1047, 26358 Wilhelmshaven, Duitsland. 

Familie A (Pannekoekstraat, Stinksloot) 
I Sijmen Mussche, geb. (Hoogeveen?)± 1715/20, overl. Rotterdam. (aangeg.) 28-12-1785; 

otrJtr. [1] Rotterdam 1-/17-2-1750 Marijtje Zeeman, ged. Rotterdam. 27-8-1713, overl. 
ald. (aangeg. 5-5-) 1770, dr. v. Leendert Edwartse Zeeman en Jannetje Gerrits van 
der Borst; otrJtr. [2] Rotterdam. 1-/18-7-1770 Jacoba Maria Malefijt, ged. Rotterdam 
4-12-1742, overl. ald. 6-4-1809.(aangeg. 8-4-), dr. v. Jan Malefijt en Jacoba Maria 
van Walraven. 
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Huw. [1]: Sijmen Mussche, j.m. van Hogeveen in Vriesland, won. Pannekoekstraat, tr. Marijtje 
Zeeman, wed. van Abraham Ruijbroek, van Rotterdam, won. Pannekoekstraat. 
Huw. [2]: Sijme Muske, wednr., van Oost-Friesland, won. Pannekoekstraat, tr. Jacoba Maria 
Malefijt, j.d. van Rotterdam, won. Lange Lijnstraat. Bij zijn overl. (Simon Musse, won. 
Goudsche Wagestraat) wordt vermeld dat hij 4 mind. kind. heeft. 
Getuigen bij de doop van Jacoba Maria Malefijt: Jan Teys en Elisabeth Panneel; bij haar overl. 
won. Stinksloot J219, 4 meerderj. kind. Maria Seeman werd geref. gedoopt als dr. v. Leendert 
Edewaerse Seeman en Jannetie Gers, get.: Jan Edewaerse Zeeman en Cornelis Kleij, uit de 
dopen van andere kinderen uit dit gezin blijkt dat zij woonden in de Pannekoekstraat (o.a. 
1718). Marietje Zeemanj.d. v. Rtd., won. Pannekoekstraat otrJtr. [1] Rotterdam (geref.) 3-/19· 
8-1732 Abraham Ruijbroek, j.m. v. Rtd., won. Heerestr. In 1743 woonde in de Pannekoekstr. 
eveneens een Eduwart Zeeman. Maria Zeeman, vrouw van Simon Mutsen, overl. (aangeg.) 5. 
5-1770, won. L. Pannekoekstr. midde (f 3,). Er werden te Rotterdam nog naamgenoten van 
haar gedoopt, maar deze lijken te jong voor het huw. van 1732: 
a. Marijtie Seman, ged. 30-5-1717, dr. v. Jan Eduwaart S. en Maartie Cornelis Kleij, won. op 

de Rotte, get.: Jannetie Gerrets; en 
b. Marijtje Zeeman, ged. 6-4-1719, dr. v. Jan Edwardse Z. en Marijtje Cornelis Kleijt, won. 

buijten op de Rotte, get.: Janneke van der Borst. 
Uit het [2] huwelijk: 
L Jacob Muske, ged. Rotterdam 6-6-1771 (won. Pannekoekstraat, get. Elisabeth 

Malefeijt), overl. ald. (aangeg. 22-6-) 1771 (kraamkind Muskes, won. L. Pannekoek
straat bij de Vest). 

2. Jannetje Musse, ged. Rotterdam 3-11-1772 (won. Pannekoekstr., get. Lijsje Manefey}, 
over 1. ald. (aangeg. 6· 7-) 1784 (Musse). 

3. Johannes Mus, ged. Rotterdam 7-9-1775, volgt Ha. 
4. Jacob Musse, ged. Rotterdam 6-1-1778 (won. Pannekoekstr., get. Johannes Teys 

en Jaapje Seeman), overl. (voor 1780?). 
5. Jacobus Mussee, ged. Rotterdam 16-11-1780 (won. op het Stinksloot, get. Greetje 

Malefijt), volgt Ilb. 
6. Sijmon Mussel, ged. Rotterdam 16-10-1783 (won. Goudsche Wagestr., get. Johanna 

van· Poppelen en Jannetje Malefijt), over 1. ald. 4-9-1815 (Simon Mus). 

Ha Johannes Mus, ged. Rotterdam 7-9-1775; otr./tr. ald. 5-/20-11-1803 Sara Vermeér. 
Gedoopt als Jan Musse, won. Pannekoekstraat, get.: Johannes Teijs en Jannetje Malefijt, bij 
huw.: Johannes Muts, j.m. v. Rtd. en Sara Vermeer, j.d. v. Rtd. Het gezin woonde: 1804 
Vogelensang, 1805-1810 Stinksloot J225. 
Uit dit huwelijk: 
l. Jacobus Muts, ged. Rotterdam 4-3-1804 (v: Johannes Mus, get. Jacoba Maliefijn 

en Jacob Vermeer). 
2. Cornelis Jacob Muts, geb./ged. Rotterdam 5-/15-12-1805 (v: Johannes Muts, get. 

Jacob Vermeer en Engelina Kuipers). 
3. Jacob Muts, geb./ged. Rotterdam 21-/30-7-1807 (get. Geltje Vermeer en Helena de 

Visser). 
4. Johannes Muts, geb./ged. Rotterdam 29-7-/14-8-1810 (v: Johannes Muts, get. 

Jacob Muts en Gelta Vermeer). 

Ilb Jacobus Mus(see), ged. Rotterdam 16-11-1780, overl. ald. 28·11-1824; otr./tr. [1] 
Rotterdam 25-5-/9-6-1805 Johanna van Ongeval, ged. Rotterdam (RK) 7-9-1783, overl. 
ald. 4-12-1816, dr. v. Joannes van Ongeval en Helena Bouwmeester; 
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tr. [2] Jansje Poelie. 
Huwelijk [1] (Stad): Jacobus Mus,j.m. van Rotterdam, tr. Johanna van Ongeval,j.d. van 
Rotterdam, Pro deo; bij huw. [2] wordt hij Jacobus Musch genoemd. Beroep zakkendrager, bij 
zijn doop woonden de ouders op het Stinksloot, get.: Greetje Malefijt. 
Get. bij de doop van Anna van Ongeval: Jan van Ravesteijn en Maria van Ongeval. Haar vader 
was Joannes van Ongeval, ged. Rotterdam (RK) 15-2-1751 (get. Jan en Maria Hanenbergh), 
otrJtr. Rotterdam (Stad, Pro deo) 11-/28-7-1782 Helena Bouwmeester,j.d. van Rotterdam. Uit 
dit huw. te Rotterdam (RK): 1. Anna van Ongeval, zie hiervoor; 2. Elisabet, ged. 17-4-1786 (get. 
Dirk Bouwmeester en Francijntje van Kommense); 3. Petronilla, ged. 13-12-1787 (get. Huijbert 
van Oosterhout en Cernera Bouwmeester; 4. Joanna Jacoba, ged. 1-4-1789 (get. Jacobus van 
Oosterhout en Joanna Bouwmeester; 5. Petrus Andreas, ged. 19-4-1791 (get. Andreas van 
Baardewijk en Machtildis Bouwmeester. 
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Johanna's grootouders waren: Pieter Jan van Ongeval, j.m. van Reningen bij Yperen, otr Jtr. 
Rotterdam (Stad, Pro deo) 2-3-/18-3-1736 Anna van Schoot, j .d. van Rotterdam. Uit dit huw. 
Rotterdam (RK): 1. Maria, ged. 15-3-1737 (get. Antoon Kerker en Anna Roskam); 2. Joanna, 
ged. 13-6-1743 (get. Jan Hanenbergh en Maria Constantin); 3. Maria, ged. 6-10-1746 (get. Jan 
Lortan en Maria Constantijn); 4. Joannes, zie hierboven. 
Het gezin Mus-Van Ongeval woonde: 1803 Kipstraat Waterhondsteeg, 1809 Heerestraat J65. 
Uit het [1] huwelijk: . 
1. (N.N.) Mus, overl. Rotterdam (aangeg. 19-7-) 1803, een ongedoopt kraamkind. 
2. Simon Mus, geb./ged. Rotterdam (RK} 4-/5-12-1804 (erk.}, (get. Jan van Ongeval 

en Elisabeth van Ongeval}. 
3. Helena Mus, geb./ged. Rotterdam (RK) 1-/2-2-1807, (get. Dirk van Moorssel eii 

Catharina van Wijngaarden); alléén hier heet de moeder Joanna On~val (dus 
zonder 'van'). 

4. Andreas Mus, ged. Rotterdam (RK) 24-12-1808, (get. Andreas van Baardewijk en 
Machtilda Bouwmeester}, overl. ald. 6-1-1809 (Andries). 

5. Jacoba Mus, ged. Rotterdam (RK) 8-6-1810, (get.: Joannis van Ongeval en Elisabeth 
van Ongeval), overl. ald. 19-11-1896, tr. Rotterdam 22-2-1837 Pieter Ritman, geb. 
Schiedam 1-8-1810, overl. Rotterdam 27-4-1856, zn. v. Jan Ritman en Trijntje de Roo. 

Tot deze familie behoorden wellicht: 
A-a Pieter van der Mus, overl. Rotterdam3-9-1794 (j.m. won. Stinksloot). 
A-b Jacob Mus, j.m. v. Rtd., otr./tr. Rotterdam (geref.) 7-/22-6-1806 Hendrika Tieboom, 

j.d. v. Rtd. 
A-c Pieter Musch, tr. Jannetje Maria Huijsman; uit dit huw.: 

1. Pieter Musch, geblged. Rotterdam 24-6-/1-7-1806 (won. Nieuwehaven, get. 
Hendrika Hamer), overl. ald. 23-8-1806 (kraamkind van Pieter Mus). 

2. Pieter Musch, gebJged. Rotterdam 11-/16-6-1808 (won. Heerestraet 34). 
3. Alida Christiaan Musch, geb./ged. Rotterdam 19-/24-9-1811 (won. Heerestr. 70/67). 

Familie B (Keizerstraat, Schiedamsedijk, Vissersdijk) 

I Willem Musch, geb. (Klundert?)± 1695, overl. Rotterdam (aangeg. 13-1-) 1781; otr./tr. 
Rotterdam (geref.) 7-/24-4-1720 Magdaleentje Vermeulen. 
Huw.: Willem Musch,j.m. van de Klundert, won. Frankestraat, tr. Magdaleentje Vermeulen, 
j.d., won. Wezestraat. Het gezin woonde: 1721-1723 Kijzerstraet, 1725 op de Dijck over de 
Swanesteegh naast Rijkevort, 1727 Schidamsen Dyck, 1728 Hoogstraat, 1731, 1737 op 't 
Vissersdijk. Bij zijn overl.: Willem Musch, 86 jr., won. Armhuijs. 
Uit dit huwelijk: 
1. Willem Musch, ged. Rotterdam 2-3-1721, (get. Nicolaas Vermeule en Jacomijntie 

van Hof). 
2. Nicolaas Mus, ged. Rotterdam 21-2-1723, (get. Nicolaes Vermeule en Jacomijntje 

v van Hoof). 
';;,;,; 3. Adrianus Mus, ged. Rotterdam 27-5-1725, (get. Nicolas Vermeulen en Jacomijntje 

van HooID, overl. ald. (aangeg. 21-12-) 1725 (een kind van Willem Mus, ½jr. oud, 
won. Dijck over n/ Rijkevort). 

4. Adrianes Mus, ged. Rotterdam 9-2-1727, (get. Niklaes Vermeule en Neltie Vermeule). 
5. Jacobus Mus, ged. Rotterdam 2-5-1728, (get. Nicolaes Vermeulen en Neeltie 

Vermeulen), otr./tr. ald. (geref.,j.m. won. Vissersdijk) 7-/23-7-1765Arnolda 
Gerritse, j.d. van Arnhem, won. Roode Sant, Rtd. 

6. (N.N.) Musch, geb. 1731, overl. Rotterdam (aangeg.) 3-7-1737 (een kind van Willem 
Musch, 6 jr. oud, won. Vissersdijk over Vendeloo). 

7. Dingena Mus, ged. Rotterdam 22-12-1737. 

Mogelijk behoorden tot deze familie ook: 
B-a Maritie Mus,j.d. v. Rtd., won. Schiedamsche Dijk, otrJtr. Rotterdam (geref.) 

24-1-/31-Q-1712 ( !? ) Jan van den Akker, j.m. v. Rtd., won. Schiedamsche Dijk. 
B-b een kind van Willem Musich, overl. Rotterdam (aangeg. 5-2-) 1743 (oud 3 jr., won. 

Hoogstraat bij 't stadhuis). 
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Familie C (Molensteeg) 
I Arij Janse Musch, geb.± 1600; tr. ± 1630 Abijgel Jans van Belle, overl. na 1674. 

De vermelde kinderen woonden bij hun huw. allen op de Moolensteeg te Rotterdam. 
Uit dit huwelijk (vermoed., volgorde niet bekend): 
1. Anneties Ariens Musch, otr. [1] Rotterdam (geref.) 26-6-1661 (attest. tot Cralingen 

16-7-) Dirck Pietersse Hofman, j.m. v. Rtd., won. Molesteegh; otr./tr. [2] Rotterdam 
(geref.) 28-11-/14-12-1666 (Annetje Ariens Musch, wed., won. Vissersdijck) Thomas 
van der Helm, wednr. v. Rtd., won. Hoogstraat. 
Zij was 1674 get. bij de doop van een kind van Dirk Ariense Mus. 

2. AbrahamAdriaans Musch, otr./tr. [1] Rotterdam (geref.) 22-3-/7-4-1665.Catarina 
Bastiaens van der Heyde, j.d. v. Rtd., won. Nieuwe Haven; otr./tr. [2] Rotterdam 
(geref.) 14-/28-8-1672 (Abraham Ariens Musch, wednr., won. Visschersdijk) 
Tanneke Dircks Scharp,j.d. v. Rtd., won. Visschersdijk. 

3. Erasmus Mus, ged. Rotterdam 29-4-1643, volgt Ila. 
4. Dirk Ariense Mus, geb. ± 1645, volgt Ilb. 
5. Marya Mus, ged. Rotterdam 2-5-1648, otrJtr. ald. (Maritje, geref.) 20-4-/7-5-1670 

Jan Janssen Bos, j.m. v. Rtd., won. Reijstuijn. 

Ila Erasmus Mus, ged. Rotterdam 29-4-1643; otr. ald. (geref.) 24-4-1667 (attest. tot 
Overschie 8-5-) Catarina Jans Eijckenburg. 
Huw.: Erasmus Ariense Musch, j.m. v. Rul., won. Molensteegh, en Catrina Jans, j.d. v. Rtd., 
won. Vismarckt, attest. werd gegeven tot Overschie 8-5-1667. 
Uit dit huwelijk: 
1. Adriaen Mus, ged. Rotterdam 27-11-1667 (v: Jerasmus Adriaense Mus, m: Catrijna 

Jan Veijkenburg, get. Abraham Mus, Hester Jans en Abiegel Jans van Belle). 
2. Adriaen Mus, ged. Rotterdam 23-6-1669 (v: Erasmus Arijensse Mus, m: Catarina 

Jans, get. Tomas van der Helm en Abygel van Bellen). 
3. Susanna Mus, ged. Rotterdam 9-11-1670 (v: Erasmus Ariense Mus, m: Catarina 

Jans Eijkenburg, get. Jan Jansse Bossel, Marijtje Mus en Abigael Jans van Belle). 
4. Abijgael Mus, ged. Rotterdam 17-7-1672 ( v: Erasmus Mus, m: Catrina van 

Tickellenburg, get. Abram Mus en Abijgael van Belle). 

Ub Dirk Ariense Mus, geb.± 1645; otr./tr. Rotterdam (geref.) 1-/18-9-1669 Catrina 
Bartholomes Voskens. 
Huw.: Dirk Mus,j.m. v. Rtd., won. Meulensteeg, en Catharina Voskens,j.d. v. Rtd., won. 
Baanstraat. 
Uit dit huwelijk: 
1. Abigael Mus, ged. Rotterdam 19-9-1670. 
2. Bartholomeus Mus, ged. Rotterdam 23-9-1674 (get. Abraham Ariense Mus, Abigael 

Jans van Belle en Annetien Ariensse Mus). 

Hiertoe behoorden (mogelijk nr. Ila-4 ofllb-1): "-" 
C-a Abigail Mus,j.d. v. Rtd., won. Steijger,otr./tr. Rotterdam (geref.) 11-/29-10-1693 

GosewijnAdriaensz.,j.m. v. Rtd., won. Halve Maenstr. 
C-b Abigail Musch,j.d. v. Rtd., won. Molensteegh, otr./tr. Rotterdam (geref.) 28-3-/14-4-

1694 Johannes Braems, j.m. v. Rtd., won. Molensteegh. 

Waarschijnlijk behoorden ook tot deze familie: 
C-c Adrianus Musch, j.m. v. Rtd., won. Bagijnestraat otrJtr. Rotterdam (geref.) 20-4-/6-5-

1704 Eva den Beer, j.d. van Rtd. Uit dit huwelijk: 
1. Abraham Musch, ged. Rotterdam 7-10-1708. 

C-d Dirck Muus, tr. Cornelia Muus. Uit dit huwelijk: 
1. Geertruijt Muus, ged. Rotterdam 9-3-1683. 

C-e Dirck Muus, tr. Barentgen Joris; uit dit huwelijk: 
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1. JannetgenMuus, ged. Rotterdam 30-9-1688 (m: Barentgen Joris, won. Bijerstraat, 
get. Yuedircks Muus). 

2. Jan Muus, ged. Rotterdam 13 SEP 1691 (m: Barini Muus, won. Koningsteeg, get. 
Judich Muus). 



FamilieD 
I Aert Muijssert, geb. ± 1600; tr. ± 1630 Trintgen Franssen. 

Er werden uit dit gezin nog meer kinderen te Rotterdam gedoopt eerste helft 17e eeuw. 
Uit dit huw. o.a.: 
1. Cornelis Aertse Muijs, geb.± 1630, volgt Il. 

II Cornelis Aertse Muijs, geb.± 1630; tr. ± 1650/55 Maertje Rutten (Ruijten). 
Er werden uit dit gezin nog meer kinderen te Rotterdam gedoopt midden 17e eeuw. 
Uit dit huw. o.a.: 
!?Cornelis Mus, geb.± 1655, volgt (lil). 
2. Grietjen Mus, ged. Rotterdam 15-1-1656 (get. Jan Cornelisse en Lijsbet Jans). 
3. Lijsbet Muijs, ged. Rotterdam 26-1-1662 (get. Jan Joosten). 

(111) Cornelis Mus, geb.± 1655; tr. ± 1680/85 Fitie Boogers. 
Verbinding met ouders (II) is onzeker. 
Uit dit huwelijk: 
1. Helena Mus, ged. Rotterdam (Remonstr.) 14-1-1685 (get. Grietie Hogmans). 

Familie E (Raamstraat, Vierwindestraat) 

I Roelant uan der Musch, geb. ± 1655; tr. ± 1670 (N.N.). 
Huwelijk niet te Rotterdam gevonden. Hier ter verduidelijking als generatie vermeld i.v.m. 
een aantal andere Roelands waarvan niet direct te bepalen viel, wie wie was. 
Kind: 
1. Roelant Roelantse van der Musch, geb.± 1670, volgt II. 

II Roelant Roelantse van der Musch, geb. ± 1670; tr. voor 1696 Jannetje Marcusdr. 
Verburgh. 
Huw. niet te Rotterdam gevonden, zij woonden: 1696 en 1699 in de Raemstraet op het eijnde; 
in 1701 (Roelof van der Muijs en Jannetje Verburch) in de Sevenhuijssteeg op den Dijck. 

....... 

Uit dit huwelijk: 
1. Caetie van der Muts, ged. Rotterdam (geref.) 30-9-1696 (get. Cornelis van Eijck, 

lsebel Jans en Trijntie Roele). 
2. Marija van der Mus, ged. Rotterdam (geref.) 6-2-1699 (get. Trintie Roole en Grietie 

Andries). 
3. Roelof van der Muijs, ged. Rotterdam (geref.) 9-9-1701, (get. Maertje Verburch), 

otr./tr. ald. (Roeland van der Mus, geref., j.m. v. Rtd., won. Vierwindestraat) 
9-11-/9-12-1727 Geertrui Soetentijd,j.d. v. Rtd., won. Kordewagestraat. 
Roeland van der Muts, gehuwd geweest met Geertruijd Soetentijd, was matroos op Oost
Indië (GA Rotterdam, Inv. Nr. ONA 2767, fol. 106) . 

'amilie F (Vierwindestraat) 

I Roeland van der Musch, otr./tr. Rotterdam 29-11-/ 6-12-1705 Clara Goes. 
Huw.: Roeland van der Musch, wednr. v. Rtd., won. Vierwindestraat, en Clara Coes, wed. v. 
Jan Philipsen, v. Rtd., won. Santstraat. Waarschijnlijk is hij dezelfde persoon als Roeland die 
gehuwd was met Jannetje Verburgh (zie Familie E), er zijn echter aanwijzingen dat er in deze 
periode een tweede persoon met de naam Roeland in Rotterdam woonde (zie familie G). 
Uit dit huwelijk: 
1. Lijsbet van der Mus, ged. Rotterdam (Remonstr.) 12-12-1706 (vader Roelant van 

der Mus, moeder Claare Koes, get. Jasper Koes en Lijsbet Koes). 
2. Roelandt van der Must, ged. Rotterdam (Remonstr.) 19-8-1708 (vader Roelant 

van der Must, moeder Klara van der Must, get. Catherina Jans en Lijsbet Jans). 

Familie G (Raamstraat, Vierwindestraat) 
I Roeland van der Musch, overl. Rotterdam (aangeg. 30-3-) 1730; otr./tr. Rotterdam 

17-11-/3-12-1726 KI.aartje Huijgen Trompers. 
Huw.: Roeland van der Musch, wednr., v. Rtd., won. Raamstraat, en Klaartje Huijgen 
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Trom pers, bejaarde dr., won. Raamstraat. Zijn overl.: Roelof van der Mus, won. 4 Windestraat 
o.d. hoek, vrouw: Maertie Jans, mind. kind.: 1. Zij woonden in 1727 in de Raemstraat. 
Uit dit huwelijk: 
1. Johannes van der Musch, ged. Rotterdam (geref.) 9-1-1727 (moeder: Maertie Huijgen 

Trompers, get.: Aegie Braaf, Jan Rijbolet en Trijntie van der Musch). 

Tot de families E, F of G behoorden misschien: 
a een kraamkind van Roelof van der Mus, overl. Rotterdam (aangeg. 25-8-) 1710 (won. 

Raamstraat aan 't eind). 
b Trijntie Musch, overl. Rotterdam (aangeg. 8-4-) 1738, won. Raamstraat Vest, wed. v. 

Cornelus van Eijck, meerderj. kind. 3. 
c een kraamkind van Roeland van der Mus, overl. Rotterdam (aangeg. 3-1-) 1743 

(won. Hoogstraat in 't steegje bij Van der Gaag). 
d Kaatje Muson, over!. Rotterdam (aangeg. 19-11-) 1761 (won. Raemstr. over de Zandstr.). 
e Jan Mucel, overl. Rotterdam (aangeg. 26-8-) 1783 (man van Maryan Duranye, won. 

Raamstraat bij de Vest, minderj. kind. 1, f 3,-). 

Familie H (o.a. Haagseveer, Baanstraat, Banketstraat) 
l Pieter van der Mus, geb. ± 1705; otr./tr. Rotterdam (geref.) 29-10-/14-11-1730 Marijtje 

Oostenburg. 
Huw.: Pieter van der Mus, j.m. v. Rtd., won. Haagseveer, en Marijtje Oostenburg, j.d. v. Rtd., 
won. Broedersteeg. Het gezin woonde: 1731 Broedersteeg, 1732 Kipstraat, 1735-37 Baanstraat, 
17 40 Nieuwe Frankestraat, 17 42 Oost Cingel, 17 45 Goudse singel. 
Uit dit huwelijk: 
1. Ariaantje van der Mus, ged. Rotterdam 1-4-1731 (get. Grietie Andriese). 
2. Maarte van der Mus, ged. Rotterdam 21-12-1732 (get. GrietieAndriese), tr. [1] 

(N.N.); otr./tr. [2] Rotterdam (Maerten van der Musch, geref., wednr., v. Rtd., won. 
Hoogstraat) 21-3-/5-4-1790 Femmetje van der Fijt, j.d. v. Rtd., won. Vranckenstraet 

3. Grietie van der Mus, ged. Rotterdam 2-6-1735 (get. Grietie Andriese). 
4. Pieter van der Mus, ged. Rotterdam 3-12-1737, volgt Il. 
5. Maartie van der Muts, ged. Rotterdam 14-1-1740 (get. Lijsie Kloek). 
6. Maartie van der Muts, ged. Rotterdam 10-7-1742 (get. Lijsje Klok). 
7. Grietje van der Mus, ged. Rotterdam 23-3-1745 (get. Grietje Watting). 

II Pieter van der Mus, ged. Rotterdam 3-12-1737; otrJtr. ald. (geref.) 8-/23-5-1763 Maria 
't Hoen. 
Doopget. Lijsje Klok. Huw.: Pieter van der Mus, j.m. v. Rtd., won. Halsteeg, en Maria 't Hoen, 
j.d. v. Rtd., won. Banketstraat. Het gezin woonde: 1764-78 Banketstraat, 1780-81 idem bij de 
Vest in een gang. 
Uit dit huwelijk: 
1. Maria van der Mus, ged. Rotterdam 20-3-1764 (get. Ariaantie van der Mus), otr./tr 

ald. (geref., Marietje van der Mus, j.d. v. Rtd., won. Banketstraat) 4-/20-6-1786 
Willem van Soesbergen, j.m. v. Rtd., won. Banketstraat. 

2. Lena van der Mus, ged. Rotterdam 8-12-1765 (get. Lena Verduyn). 
3. Pieter van der Mus, ged. Rotterdam 13-3-1770 (get. Maartie van der Mus en 

Arij Mulder). 
4. Jan van der Mus, ged. Rotterdam 29-9-1772 (get. Trijntje Hoen). 
5. Adriana van der Mus, ged. Rotterdam 16-11-1773 (get. Adriana van der Mus), 

overl. ald. (aangeg. 3-8-) 1776. 
6. Adriana van der Mus, ged. Rotterdam 29-12-1776 (get. Adriana van der Mus). 
7. Johanna van der Mus, ged. Rotterdam 29-11-1778 (get. Maria Thoen). 
8. (N.N.) van der Mus, geb./overl. Rotterdam (aangeg. 13-11-) 1780 (doodgeboren). 
9. (N.N.) van der Mus, geb./overl. Rotterdam (aangeg. 2-6-) 1781 (doodgeboren). 

Mogelijk behoorden tot deze familie: 
H-a Maarten van der Mus, tr. Anna Elisabeth Barens; uit dit huwelijk:. 

1. Maria van der Mus, ged. Rotterdam 9-2-1755 (won. Breestraat, get. Pieter en 
58 



Ariaantie van der Mus). 
2. Anna Margrieta van der Mus, ged. Rotterdam 25-11-1756 (won. Breestraat, 

get. Pieter en Ariaantie van der Mus). 
3. Pieternelletie van der Mus, ged. Rotterdam 21-7-1761 (won. Korte Lijnsteeg, 

get. Adriana van der Mus). 
H-b Maartje Mus,j.d. v. Rtd., won. Peperstraat, otr./tr. Rotterdam (geref.) 6-4-/12-5-1772 

Arij Mulder,j.m. v. Gouda, won. Peperstraat. 

Familie i (o.a. Haagseveer, Kikkersteeg) 
I Jakob van der Mus, geb.± 1708, overl. Rotterdam (aangeg. 16-12-) 1785; otr./tr. 

Rotterdam (geref.) 31-7-/16-8-1735 Lijsbeth Kloek. 
Huw.: Jakob van der Mus, j.m. v. Rtd., won. Kikkersteeg, en Lijsbeth Kloek, j.d. v. Rtd., won. 
Kikkersteeg. Het gezin woonde: 1736 Kikkersteeg aan de Vest, 1738-1741 Kikkersteeg, 1743 
Haagseveer, 1746-1748 Kikkersteeg, 1750-1753: Haagseveer, 1785 Kikkersteeg (overl. als 
Jacobus Mus). 
Uit dit huwelijk: 
l. (N.N.) Muts, overl. Rotterdam (aangeg. 9-9-) 1736 (kraamkind van Jacob Muts). 
2. Pieter van der Mus, ged. Rotterdam 20-2-1738 (v: Jacob van der Mus, m: Lijsbet 

Klok, get. Geertje Pieters), overl. ald. (aangeg. 1-8-) 1741. 
3. Christeaan van der Mus, ged. Rotterdam 2-3-1741 (v: Jacob van der Mus, m: 

Lijsbet van der Klok, get. Gerretie van Roosendaals). 
4. Pieter van der Muts, ged. Rotterdam 18-6-1743 (v: Jacob van der Muts, m: Elisabet 

Klok, get. Gerretie van Rosedaal). 
5. Grietje van der Mus, ged. Rotterdam 20-3-1746 (v: Jacob van der Mus, m: Lijsje 

Kloek, get. Zitje Roosendaal), overl. ald. (aangeg. 30-3-) 1748. 
6. Jannetje Mus, ged. Rotterdam 29-1-1750 (v: Jacob Mus, m: Lijsbet Kloek, get. 

Jannetje van den Bos), otr./tr. [1] ald. (Jannetje Musch, j.d. v. Rtd., won. Kikker
steeg, geref.) 24-4-/10-5-1768 Jakob Verduyn,j.m. v. Rtd., won. Kikkersteeg; 
otr./tr. [2] Rotterdam (geref., wed., won. Zandstraat) 6-/23-3-1785 Cornelis van der 
Vliet, j.m. v. Rtd., won. Zandstraat. 

7. Grietje van der Muts, ged. Rotterdam 20-3-1753 (v: Jacob van der Muts, m: Lijsie 
Klok, get. Gerritje Klok). 

Familie J (o.a. Peperstraat, Kikkersteeg) 
I David Dirkzen van der Mus, geb. ± 1730; tr. voor 1762 Neeltje (H)Elsloot. 

Uit dit huw. (niet te Rotterdam gevonden) werden nog meer kinderen geboren. Het gezin 
woonde 1762 Peperstraat, 1770 Kikkersteeg. 
Uit dit huwelijk o.a.: 
l. Frans van der Muijs, ged. Rotterdam 29-8-1762 (v: David Dirkzen van der Muijs, 

~ m: Neeltie Helsloot, get. Maritie Deegenaar). 
2. Jan van der Mus, ged. Rotterdam 1-7-1770 (v: David van der Mus, m: Neeltje 

Elsloot, get. Neeltje Buije). 

diversen (op jaartal) 
a Jan Davidsz. Mussis, "jonckgeselle van Deltl'', tr. Rotterdam 5-2-1608 Elijsabeth 

Floris van der Haven, j.d. v. Rotterdam. 
b Pieter Muesse, tr. (circa 1620?) Janneken Joosten. Uit dit paar: 

l. Bartholomnes Muesse, ged. Rotterdam 3-6-1621 (get. Jenneken Pieters en Beatris 
Jans). 

c Dit zijn waarschijnlijk twee zusters: 
a. Maria Musch, otr.[1] Rotterdam (geref.) 3-8-1659 (j.d., won. Briel, attest. tot Den 

Briel 17-8-) Jan Willemsz. Warmenhuijsen,j.m., won. Briel; otr. [2] Rotterdam 
(geref.) 15-6-1670 (wed., won. Den Briel, attest. tot Oostvoorne 29-6-) Hendrick 
Pietersz. Post, wednr., won. Den Briel. 

b. Cornelia Musch, otr.[1] Rotterdam (geref.) 26-4-1665 (j.d., won. Den Briel, attest. 
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t;ot Den Briel 16-5-) Johan de Reus, j.m., won. Leuvehaven, Rtd. 
d Jan Cornelisz. Mus, j.m. v. Amsterdam, won. bij 't Oude Hooft, otr. Rotterdam (geref.) 

16-8-1665 Catlijntje Hendriks, wed. v. Hendrik Rikmans, v. Hessen, won. bij 't Oude 
Hooft; attest. gegeven tot Cralingen 2-1-1666. 

e Cornelis Gerritsen Mus, wednr. v. Anneken Daniels, won. Sas van Gent, otr. [2] 
Rotterdam (geref.) 17-3-1669 Claertje Jans, won. Rotterdam; attest. gegeven t;ot Sas 
4-4-1669. 

f Franciscus Musche, tr. (circa 1680?) Maria van Stelt. Uit dit paar: 
1. Josina Musge, ged. Rotterdam (RK) 16-3-1681 (get. Joannes Wijngaerts en Maria 

Doms). 
2. Joanna Musche, ged. Rotterdam (RK) 25-12-1684 (get. Barbara van der Stelt en 

Magdalena Bene). 
3. Josijntie Musche, ged. Rotterdam (RK) 26-10-1687 (get. Josina van der Stel en 

Maria Doms). 
4. Livina Mussche, ged. Rotterdam (RK) 7-6-1689 (get. Livina Maas en Laurens de 

Bliek). 
g een kind van Jan Muson, overl. Rotterdam (aangeg. 13-3-) 1687 (won. Stijnchsloot). -
h Johannes Muskes, tr. (circa 1685?) Janneken van Asten. Uit dit paar: 

1. Gerrest Muskes, ged. Rotterdam 7-4-1689 (won. aan de Kaasmart; get. Franke 
Beurgersdijck en Anneken Muskes). 

i Joannes Mussels, tr. (circa 1690?) Gertrudis van den Broeck. Uit dit paar: 
1. Guilielmus Mussels, ged. Rotterdam (RK) 30-5-1692 (get. Henricus Cocus en 

Catharina Pieters). 
J een kind van Jacob Muson, overl. Rotterdam (aangeg. 29-3-) 1704 (won. Princestr.). 
k een kind van Ydanus Mus, overl. Rotterdam (aangeg. 20-6-) 1705 (won. op de Dijck in 

Swartewaal). 
1 een kind vanMarkus Musel, overl. Rotterdam (aangeg. 17-11-) 1707 (won. Houttuin). 
m Gregorius Musch, j.m. v. Vianen, won. Roozand; otr./tr. Rotterdam (geref.) 15-4-/2-5-

1708 Cornelia Backers, j.d. v. Gouda, won. Vissersdijk. Uit dit huwelijk: 
l. Laurents Musch, ged. Rotterdam 20-11-1708 (won. Vissersdijk, get. Laurens Musch 

en Rebecca van Willigen). 
n Jacobus Mus, tr. Aaltje Hendriks; uit dit paar: 

l. Amelia Mus, ged. Rotterdam 30-10-1714 (won. Sandstraat, get.: Willemina Pieters 
en Caatje de Vries). 

o Jenneke Muskens, overl. Rotterdam (aangeg. 15-8-) 1730 (wed. v. Hendrik Mulders, 
won. Lange laan aft ende). 

p een kind van Hendrik Muson, overl. Rotterdam (aangeg. 18-6-) 1732 (oud ljr., won 
Oppert over de Solomonstempel). 

q een kind vanAnderies Musius, overl. Rotterdam (aangeg. 12-3-) 1734 (oud ¾jr., won. 
Nieuwe haven naast de huurkoetsier). 

r een kind van Cornelus Muson, overl. Rotterdam (aangeg. 17-8-) 1756 (oud 2jr., won. 
Boom ties). 

s Jan Jasperson Muus, tr. Adriana Buijs; uit dit paar: 
1. Leendert Muus, ged. Rotterdam 29-8-1775 (won. Breestraat, get.: Neeltje Buijs). 
2. Elisabet Muus, ged. Rotterdam 27-8-1778 (won. Goudsewagestraat, get.: Anna 

van 'tHoO. 
3. Maria Muus, ged. Rotterdam 12-8-1781 (won. Jufferstraat, get.: Eijda Hoek). 

t Alida Mussen, overl. Rotterdam (aangeg. 24-8-) 1776 (bej. dr., won. BagijnehoO. 
u een (doodgeboren kraamkind vanMatthijs Muskus, overl. Rotterdam (aangeg. 22-12-) 

1779 (won. Lànge Lijnstraat in de Ruijter). 
{slot] 
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(door W. van Zeeland) 

Cornelis Dirkszn. Penning, j.m. "geboortich" van Scheveningen, laat zich als burger van 
Vlaardingen inschrijven aldaar op 17,januari 1660. Reden om eens te gaan kijken in het 
gemeentearchief van deze stad. Wellicht is daar nakomelingschap te vinden en wie weet is 
er een neerslag van zijn activiteiten in het Notariële Archief (NA V). Tenslotte laat je je 
niet voor niets beëdigen als burger! Dat laatste nu viel tegen. Uitgaande van het feit, dat 
het gehele archief opgemeld geïndiceerd is, is er niets te vinden van Cornelis. Een beetje 
teleurstellend, nietwaar. Ook van Pieter Corneliszn. Penning, waarschijnlijk een zoon van 
hem, zijn geen sporen te vinden in het Vlaardingse Notarieel of in de transportregisters 
van deze stad. De resultaten van deze magere oogst vindt U in onderstaande genealogie. 

Genealogie 
I Dirck Cornelisz (Penningh), had een zoon, zie GA Den Haag, transportakte d.d. 

19-5-1632, 
1. Cornelis Dircksz. (Penningh), volgt Il. 

II Cornelis Dircksz. (Penningh),j.m., geb. Scheveningen, otr./tr. ald. 3-/17-11-1647 
Ariaentie (Bouwens),j.d. van Katwijk aan Zee, begr. Vlaardingen -8-1704. 
In de Ned.-geref. doopinschrijvingen van Vlaardingen zit een hiaat in de periode 1650-1660. 
Waarschijnlijk had hij nog een zoon Pieter, volgt III. Er kan ook nog een zoon Dirk zijn, die 
ca. 1684(?) trouwt met ene Maartje Claas; zie bij de doopgetuigen onder III. De laatste trans
porteert als weduwe van Fop Jacobsz de Willige aan [haar man] Dirck Cornelisse Penning 
een huis en erf aan de Havenplaats W.z., belend ten N. Cornelis Persoon, burgemeester, ten 
Z., Sebastiaan de Graaf, ten 0. de haven en ten W. de weduwe Pieter van Neck voor 790 gld. 
Hij verkoopt dit huis op 12-5-1710 voor 1185 car. gld. Nu belend ten W. Otto van der Mij. 
GA Vlaardingen, transportreg. 74, fo. 144, d.d.14-5-1703. 
Uit dit huwelijk (doopinschrijvingen onder patroniem): 
1. Trijntge, ged. Vlaardingen 23-2-1650 (get. Claes Wilhemsse, Annetge Cornelis en 

Grietge Arens). 
2? Neeltje, ged. Vlaardingen 10-8-1661 (get. Willemtje Gerritsdr. en Neeltje Cornelisdr). 
3? Pieter Comelisz. (Penning), volgt III. 
4? Dirk. 

m Pieter Corneliszn. (Penning), j.m., begr. Vlaardingen aug. 1715, otr. Vlaardingen 1679 
Aegie Jacobs (Bogaert),j.d., dr. van Jacob Corneliszn. Bogaert?, beiden wonend ald. 
Zie voor Jacob: H. den Boer, 'Vlaardingse geslachten II', Vlaardingen 1996, ISBN 90-9009824-0, 
pp. 30, 31. Dat Pieter een zoon van Cornelis kan zijn volgt uit het feit, dat Ariaentie Bouwens 
vier keer doopgetuige is en dat Pieter een van zijn zonen Bouwen noemt. 
Uit dit huwelijk: (de eerste drie doopinschr. onder patroniem) 
1. Cornelis, ged. Vlaardingen 5-11-1681 (get. Ariaentie Bouwens, Neeltie Jacobs). 
2. Maertie, ged. Vlaardingen 1-12-1683 (get. Neeltie Jacobs, Ariaantie Bouwens en 

Dirck Cornelisse, otr. Vlaardingen 8-2-1705 Daem Rochusse (Boudesteijn),j.m. 
wonend "alhier". 

3. Cornelis, ged. Vlaardingen 11-6-1687 (get. Ariaantie Bouwens, Maertie Claesse, 
Heijnderick Claesse en Cornelis Jacobse). 

4. Leena, ged. Vlaardingen 1-1-1690 (get. Dirck Cornelisse Penning, Maertie Clasie 
en Trijntie Cornelis), otrltr. Vlaardingen 2-/17-5-1716 Barent Heijndrickse (van 
Leuven), 'j.m. wonend "alhier". 
Lena Pieters Penning, gehuwd met Barent van Leuven is mede-erfgename voor de helft, 
van haar "neeff' Cornelis Simons van Woerden, overleden te Buuren, via diens weduwe 
Neeltie Jans. NAV inv. nr. 34 dd. 27-8-1738. 

5. Bouwen, ged. Vlaardingen 14-10-1691 (get. Annetie Joppe, Annetie Jans en Willem 
Joppe). 

6. Cornelis, ged. Vlaardingen 18-11-1693 (get. Dirck Cornelisse, Neeltie Cornelisse en 
Maartje Claase). 

61 



7. Jacob, ged. Vlaardingen 7-3-1696 (get. Neeltie Jacobs, Maartie Jacobs). 
8. Cornelis, ged. Vlaardingen 29-6-1698 (get. Dirck Cornelisse, Ariaantie Bouw.ens en 

Neeltie Jacobs). 

Kinderen van Pieter werden begraven in feb. 1694, april 1696 en mei 1704; en een kind 
van Cornelis Pietersz Penning (een verschrijving?) in jan. 1692. 
Aansluiting met latere inwoners van Vlaardingen die de naam Penning dragen is niet 
mogelijk gebleken. 

{slot] 

Op het prikbord van een collega trof ik onderstaande tekst aan. Deze tekst heb ik 
verschillende malen moeten bestuderen voordat ik doorhad hoe het in elkaar stak. De 
opsteller van de tekst is mij niet bekend. Toch vond ik dat ik deze niet aan echte 
genealogen mocht onthouden. Succes ... 

Mijn vader en ik woonden samen en bezaten een radio en televisietoestel. Hij wi..J J 

weduwnaar en ik was ongetrouwd. Beneden woonden een weduwe en haar dochter, beideir 
schoon van uiterlijk en zonder radio en televisie. Ik werd verliefd op de weduwe en 
trouwde haar. Mijn vader trouwde de dochter en toen begon de ellende. 
Daar mijn vader de dochter van mijn vrouw (en dus ook mijn dochter) trouwde, is zij thans 
mijn moeder. Ik ben tegelijkertijd haar vader, omdat ik met haar moeder ben getrouwd. 
Verder werd mijn vader de schoonvader van mijn vrouw, omdat ik zijn zoon en haar 
echtgenoot ben. Mijn vader werd echter ook de schoonzoon van zijn schoonmoeder en ik 
dus zijn schoonvader, want ik ben immers met zijn schoonmoeder getrouwd. Maar dat is 
nog niet alles; mijn vrouw krijgt een zoon en nu begint de ellende pas goed ... 
Mijn zoon is de broer van mijn moeder omdat die de dochter is van mijn vrouw. Hij is 
echter ook de zwager van mijn vader. Ik ben de neef van mijn zoon en daarom ook de neef 
van mijn moeder, omdat die zijn zuster is. Dus, mijn moeder is mijn tante ... 
Het wordt nog erger. De jonge vrouw van mijn vader krijgt ook een zoon en haar zoon 
wordt dus mijn broer. Verder is mijn eigen zoon de oom van mijn kleinkind omdat hij de 
broer van mijn dochter is. Mijn vrouw is zijn grootmoeder, want hij is het kind van haar 
dochter. Ik ben als man van mijn vrouw zijn grootvader, dus de grootvader van mijn broer 
en aangezien de grootvader van mijn broer ook de mijne is ben ik ... mijn eigen grootvader! 
Hieruit moge blijken dat elke stelling, hoe gek dan ook, als men maar gek redeneert, 
bewezen kan worden. 

bron: Harry Supheert in 'Genealogica', uitgave van de Afdeling Flevoland, 
jaargang 12, nr. 4, november 1996, pag. 5, 6. 

(door Leo Gijswijt) 
Zoals u verderop (in het redactieverslag) kunt lezen, worstelt 1340 wederom met kopij
problemen voor de reguliere uitgaven. Het volgende nummer van ons Afdelingsblad zal 
rond het tijdstip van de Genealogische Dag te Gorinchem verschijnen, in een grotere 
oplage. Ook in die aflevering is nog ruimte beschikbaar. Een mooie gelegenheid om uw al 
dan niet afgeronde onderzoek in de omgeving van Gorinchem te publiceren. 
Plaatsing van uw (voorlopige) genealogie, stamreeks of kwartierstaat betekent in bijna 
alle gevallen nieuwe contacten met andere onderzoekers, wat weer nieuwe resultaten kan 
opleveren. Uw kopij hoeft niet uitgebreid of ingewikkeld te zijn; enig criterium is dat uw 
artikel betrekking moet hebben op het desbetreffende gebied en het liefst drie of meer 
generaties bevat. U hoeft ook niet "goed te kunnen schrijven"; teksten kunnen desgewenst 
door de redactie worden aangepast. 
Indien u voorouders heeft in Gorinchem of omgeving, stuur dan uw gegevens ter publica
tie in vóór 8 april aan: Redactie 1340, Leo Gijswijt, Postbus 25056, 3001 HB Rotterdam. 
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(door Willem.Jan van de Laar) 
De Registres Civique, ook wel Burgerregisters of -lijsten genoemd, zijn lijsten met stem
hebbende mannelijke burgers van 21 jaar en ouder. Franse mannelijke burgers die deel 
wilden nemen aan de verkiezingen moesten zich in hun woonplaats laten inschrijven in 
het Registre Civique. 
Toen het grondgebied van het tegenwoordige Nederland langzamerhand werd ingelijfd bij 
het Franse keizerrijk, met het grootste deel (het Koninkrijk Holland) gebeurde dit in 1810, 
ging dit ook hier gelden. De lijsten werden opgemaakt op aanschrijving van de Intendant 
van Binnenlandse Zaken de dato 12 april 1811, nr. 1198, gericht aan de perfecten van de 
departementen. De prefecten gaven het verzoek door aan de onderprefecten van de onder 
hun departementen ressorterende arrondissementen. Zij op hun beurt schreven de burge
meesters van de in hun departementen gelegen gemeenten aan om de verlangde lijsten op 
te stellen. De Registres Civique werden dus plaatselijk opgemaakt en bevatten van de in
!!eschreven o.a. naam en voornaam, beroep, geboorteplaats en datum en eventuele 
Uaties in de periode waarin het register werd bijgehouden (meestal van 1811 tot 1813). 

tK concept-exemplaren van de registers die ter plaatse bleven, vinden we (voorzover 
bewaard) in de gemeente- en streekarchieven. De 'nette' versie werd naar het departe
mentale bestuur gezonden. Deze archieven berusten in de Rijksarchieven voorzover ze 
bewaard zijn. Enkele zijn als bronnenpublicatie uitgegeven. 

Het project Registre Civique 
De afdeling Computergenealogie heeft voor 1998 het project 'Registres Civique' opgestart. 
De bedoeling is om alle gegevens uit de Registres Civique die bestaan in Nederland, te 
verzamelen en op een CD-rom te plaatsen. Dit totale bestand van naar voorlopige 
schatting 45.000 mannelijke ingezetenen, die op het tijdstip van opmaken van de registers 
21 jaar of ouder waren, kan een hulpmiddel zijn bij het genealogisch onderzoek. Het 
streven is om dit project af te ronden voor het eind van dit jaar. 
Duidelijk is dat zo'n project niet door een paar mensen gedragen kan worden. Het project is 
alleen realiseerbaar als veel vrijwilligers meewerken om de registers van een aantal plaat
sen of een gedeelte van een register van een grote stad op hun PC invoeren. Aan alle af
delingen wordt dan ook gevraagd om hieraan hun medewerking te verlenen. De activiteit 
hiervoor bestaat uit het in een speciaal computerprogramma inkloppen van de gegevens 
die in het Registre Civique voorkomen. Een en ander wordt per afdeling georganiseerd om 
dubbel werk te voorkomen. 
Als u aan dit project wilt deelnemen kunt u zich opgegeven bij een van de afdelings
bestuursleden of bij ondergetekende. U kunt daarbij eventueel opgeven of u een voorkeur 
heeft voor bepaalde plaatsen. Dit mag ook een plaats buiten uw afdeling zijn. In dat geval 
geeft de afdelings-coördinator uw wens door aan de landelijke coördinator. De coördinatie 
L.) het gehele project ligt in handen van de Afdeling Computergenealogie. De regionale 

àMeling zelf heeft ook profijt; alle afdelingen die meewerken krijgen na realisatie van het 
project 20 gratis exemplaren. De verkoop van de CD-roms vindt plaats via die afdelingen, 
zodat ook een deel van de verkoopopbrengsten ten gunste komt van de af deling. 

De werkwijze 
De volgende fases in de verwerking van de gegevens moeten worden doorlopen: 
• kopiëren van een of meer registers op het Rijksarchief, gemeente- of streekarchief; de 

afdelings-coördinator kan daarbij behulpzaam zijn, 
• invoeren van de namen in een speciaal voor dit project geschreven invoerprogramma 

dat u ter beschikking wordt gesteld, 
• diskette en registers opsturen naar de afdelingscoördinator, 
• controle van de ingevoerde gegevens, 
• overbrengen gegevens op een CD-rom. 
Onder het motto "veel handen maken licht werk" hoop ik op uw aanmelding tot mede
werking; mijn adres luidt: ing. W.J.H.M. van de Laar, Fazantstraat 4, 
2941 RB Lekkerkerk, tel. 0180 661085. 
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Op vrijdag 27 maart 1998 organiseert het Centraal Bureau voor Genealogie weer een 
boekenmarkt. Op deze markt worden naast nieuwe uitgaven ook doubletten, overdrukken 
en oude voorraden aangeboden door zowel genealogische verenigingen en verwante instel
lingen, als door particulieren. Alle werken gaan over genealogie, heraldiek, geschiedenis, 
enzovoorts. 

bron: 'Genealogie', kwartaalblad van het C.B.G., december 1997, p. 106 

(door A. van Evelingen) 
De laatste jaren geniet het stamboomondezoek ook op Goeree-Overflakkee een toenemende 
belangstelling. Voor gegevens, afkomstig uit de Burgelijke Stand kan men goeddeels bij de 
gemeenten terecht, maar voor oudere gegevens is men aangewezen op verzamelingen 
elders, met name het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. 
De Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee probeert sinds enige tijd da3i,,.t, 
zelf faciliteiten te ontwikkelen. De stichting werd op 9 juli 1992 opgericht. Aanleiding~ 
de omvangrijke verzameling genealogisch materiaal die in de loop der tijd was samen
gesteld door de heer M. Zaaijer en in bruikleen was afgestaan. Daarnaast is de afgelopen 
jaren een genealogische verzameling van enige omvang bij elkaar gebracht, die in de 
toekomst nog verder zal worden uitgebreid. 
De archieven van de stichting zijn te raadplegen op twee zaterdagen per maand, 
uitgezonderd de maanden juli en augustus. De toegang is gratis voor donateurs, bezoekers 
betalen f 2,50 per keer. Donateur kan men worden door een minimum bedrag van f 20,
per jaar te storten op bankrek. nr. 36.13.32.181 t.n.v. Stichting Genealogisch Centrum 
Goeree-Overflakkee te Nieuwerkerk a.d. IJssel (of giro Rabobank West-Flakkee nr. 453444). 
Een hogere bijdrage is evenals een gift van harte welkom; voor dit bedrag heeft u gratis 
toegang en ontvangt u tevens het informatieblad waarin ook een vragenrubriek is 
opgenomen. Het adres van het secretariaat luidt: 
mevr. C. Westdorp-Priem, Stationsweg 2, 3247 BW Dirksland. 
Het bezoek-en postadres is: "Het Fijne Kwartier", Achterdorp 7, 3247 BA Dirksland. 

[L.G.] 
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(door Leo Gijswijt) 
Steeds meer mensen maken gebruik van de computer als werktuig bij het opstellen van 
hun genealogische overzichten. En meer en meer verschillende programma's verschijnen 
daarvoor op de markt, het een wat meer toegankelijker of handiger dan het ander. 
Logisch gevolg is dat het aantal mensen dat met problemen of vragen zit, zal meegro(_, 
Zoals wellicht bekend, heeft de NGV een Afdeling Computerdienst, waar alle leden vaih!é 
vereniging met vragen terecht kunnen. 
Binnen onze eigen Afdeling hebben wij de heer ing. W.J.H.M. van de Laar te Lekkerkerk 
bereid gevonden als contactpersoon op te treden; zowel in de richting van de 
Computerdienst als richting andere afdelingsleden. Het kan immers zo zijn dat meerdere 
personen met dezelfde programma-problemen worstelen. 
De heer Van de Laar zal beginnen met het inventariseren van computer-gebruikers binnen 
onze Afdeling. Uiteraard kan dat alleen op een volledige wijze gebeuren als u daaraan 
meewerkt. Daarom verzoeken wij u, indien u gebruik maakt van een computer bij het 
verwerken van uw gegevens, om hem d.m.v. een briefje (een ansichtkaartje mag ook) het 
volgende te laten weten (ook als u géén problemen ondervindt): • type computer en 
besturingssysteem, • merk printer en type, • welk programma u gebruikt en welke versie, 
• goede of slechte ervaringen, • naam, adres en woonplaats, • of u wel of geen bezwaar 
heeft in contact te worden gebracht met anderen binnen de Afdeling. 
Adres: dhr. ing. W.J.H.M. van de Laar, Fazantstraat 4, 2941 RB Lekkerkerk, of 
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( door Roelof K. Vennik) 
Algemeen 
Landelijk gezien kende de N.G.V. een van de kleinste ledenaanwassen in haar bestaan, de 
groei bedroeg in 1997 slechts 121 personen waardoor het ledentotaal op 11.118 kwam. 
De Afdeling Rotterdam en Omstreken bleef de grootste regionale Afdeling en groeide tot 
634 leden (een geringe toename met 3), gevolgd door Amsterdam met 607 leden, iets 
minder dan vorig jaar. 

Bestuur 
Het bestuur bestond in 1997 uit 4 leden en er werd gezocht naar uitbreiding daarvan om 
enerzijds de vacature van secretaris te vervullen en anderzijds het bestuur uit te breiden 
naar 7 personen. 
Hoewel nog niet in functie gekozen, waren de aspirant bestuursleden reeds enkele malen 
op de bestuursvergaderingen aanwezig om vast te wennen. Wij denken dat met de komst 

L.J n de drie nieuwe bestuursleden alle gewenste disciplines in het bestuur aanwezig zullen 
-.;in, zoals kennis van oud-Rotterdam, het archiefwezen, educatie e.d. 
Computergenealogie, hoe belangrijk ook, is niet opgenomen in een van de portefeulles van 
de bestuursleden. Om in deze leegte te voorzien werd als adviseur de heer Ing. W.J.H.M. 
van de Laar bereid gevonden om ons van advies te zijn. Ook onze CALS-functionaris, de 
heer B. Blommers, deed zoals al zovele jaren op de achtergrond zijn werk. 
Op de Algemene Ledenvergadering van de NGV, op het Najaarsoverleg, en op de 
Gecombineerde Vergadering werd de Afdeling vertegenwoordigd door de heren E.J. van 
Rooij en R.K. Vennik. 

Bijeenkomsten 
In het afgelopen jaar werden 7 lezingen georganiseerd, waarvan de november-lezing 
helaas kwam te vervallen en werd omgezet in een contactavond voor de aanwezigen. De 
lezingen werden drukker bezocht dan in voorgaande jaren, een ontwikkeling waar we 
gelukkig mee zijn. De lezingen waren: "De Diensten van de NGV", door J. van der Horst; 
"Wat betaalden onze Voorouders aan Belasting?", door L. Aben-Nederpelt; "Genealogische 
Bronnen in het Gemeentearchief Amsterdam", door H.J.W. Snel; "De Kerk van de Heiligen 
der Laatste Dagen", door J. Lemmens; "Hoe het Lutherde in Nederland", door Drs. Th.A. 
Fafié; en "Het Computerprogramma 'Reunion' en het Verwerken van Genealogische 
Gegevens", door Dr. F. van Bodegom. 

Voorbereidingen Genealogische Dag 1998 
Het Hoofdbestuur vroeg ons in april 1997 om voorbereidingen te willen treffen voor de 
landelijke Genealogische Dag in Gorinchem; op 16 mei 1998. Kort daarop werd een 
, werkgroep geïnstalleerd bestaande uit de hoofdbestuursleden L. Lemmens en B. van der 

uien, en de afdelingsbestuurders L. Gijswijt, E.J. van Rooij en R.K Vennik. Voor het 
verlenen van advies waren in het begin ook de heren Kuijntjes en Stapelveld beschikbaar. 
De voorbereidingen zijn op dit moment vrijwel geheel afgerond en we hopen op een mooie 
dag. 

(door Edo K. van Baalen) 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om ca. 20:10 uur en heet alle aanwezigen welkom De 
vergadering wordt door ca. 20 leden bijgewoond. 

2. Ingekomen stukken, mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken. Mevr. C. Richel-Hatersel Koning is verhinderd omdat 
haar man plotseling in het ziek~nhuis is opgenomen. 

3. Verslag van secretaris 
De waarnemend secretaris leest het jaarverslag over 1997 voor. Hierover wordt een enkele 
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vraag gesteld en beantwoord. 

4. Financieel verslag 1997 
Hier worden een paar vragen over gesteld, o.a.: 

a. Begroting 1998 voor 1340 à f 5000,- niet te weinig? Antw.: Penningmeester krijgt er 
waarschijnlijk geld bij. 

b. Begroting 1998 voor voor 'DIP' niet teveel, als er maar f 23,- in 1997 is uitgegeven? 
Antw.: Er kan altijd met bedragen geschoven worden. 

c. Verschilt de begroting veel met andere grote plaatsen? Antw.: neen. 
Algemene opmerking: Het is wel vreemd dat de begroting voor 1998 door de landelijke 
penningmeester nog niet is goedgekeurd, terwijl we er wel al mee werken. De afdelings
afgevaardigde zal deze opmerking meenemen naar de landelijke jaarvergadering. 

5. Verslag kascommissie 
De voorzitter leest het verslag van de kascommissie voor. Hierin wordt de penningmeester 
een compliment gemaakt voor het in 1997 gevoerde beleid. Aan de vergadering wordt 
voorgesteld de penningmeester voor dit beleid decharge te verlenen. Dit voorstel wordt 
met applaus begroet. 

6. Begroting voor 1998 
De begroting voor 1998 wordt besproken en goedgekeurd. 

7. Bestuursverkiezing 
Aftredend zijn de heren L. Gijswijt en E.J. van Rooij. Het bestuur stelt voor de beide heren 
opnieuw te benoemen. Dit voorstel wordt aangenomen. Verder worden nieuw benoemd: de 
heer E.K. van Baaien, tot le secretaris; de heer J.C. Okkema, tot algemeen bestuurslid; en 
de heer J. Schuurman Hess, tot algemeen bestuurslid. 
Alle nieuwe bestuursleden worden met applaus verwelkomd. 

8. Landelijke Algemene Vergadering 
De heer E.J. van Rooij wordt gekozen tot afgevaardigde en de heer E.K van Baaien tot 
plaatsvervangend afgevaardigde van de Afdeling naar de landelijke Algemene Vergadering. 

9. Kascommissie 1998 
Dank wordt uitgesproken aan de heren Van Eikelenburg en Schuurman Hess voor de be
wezen diensten in deze commissie voor 1997. Mevr. C.E. de Heer uit Berkel en Rodenrijs 
en de heer J. Weda uit Maassluis worden benoemd tot lid en de heer W.J.H.M. van de 
Laar uit Lekkerkerk tot plaatsvervangend lid van de Kascommissie in 1998. 

10. Ontwikkelingen in de vereniging 
Hierover worden een aantal punten besproken, o.a.: 

a. Het verenigingscentrum te Naarden moet per 1-1-2001 verhuisd zijn. Er wordt over 
verschillende mogelijkheden meegedacht, over o.a. huur, koop, nieuwbouw. 

b. De cultuur van de NGV en andere organisaties. 
c. Meer openheid en informatie van de kant van het Hoofdbestuur wordt gevraagd. 
d. Er zou een professionalisering tot stand moeten komen ·binnen de NGV, en de secreta

ris zou moeten worden ondersteund door een daarvoor op te richten secretariaat. 

11. Rondvraag 
Hierin komen de volgende punten aan de orde: 

a. Er zijn problemen van technische aard met sommige computers c.q. programma's. Dit 
wordt verwezen naar de tijd na de vergadering. Misschien is het handig om in 1340 
een inventarisatie te houden over computergebruik en eventuele problemen. 

b. Is het handig/verstandig als de NGV op Internet gaat? Hier zal verder over worden 
nagedacht. 

c. Er is een voorstel om onze bibliotheek in de kast van de kerkeraadskamer in de 
Remonstrantse kerk te verplaatsen naar het Streekarchief Eiland IJsselmonde. 
Zolang dat gratis zou zijn, is er geen bezwaar. 
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Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om ca. 21:30 uur de vergadering. 
Hierna worden z.g. 10-minuten-praatjes gehouden door twee leden. Zeer interessant! 
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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. 

17 maart 1998 - dinsdag, 20:15 uur: dhr. Drs. L. van der Hoeven uit Rotterdam, met een 
lezing over: "HET GEMEENTEARCHIEF VAN RO'CTERDAM". De heer Van der Hoeven 
is historicus en beroepsgenealoog en zal vanavond zowel beginners als gevorderden in het 
stamboom-onderzoek wegwijs kunnen maken in de veelomvattende bronnen die bij de 
Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam aanwezig zijn. 

21 april 1998 - dinsda~. 20:15 uur: dhr, B,E,M, Welzenes, hoofd"aalmoezenier en 
directeur van het Katholiek Sociaal en Cultureel Centrum te Nijmegen, met een lezing 
over "BINNENSCHIPPERS EN HUN GEZINNEN". 

2 juni 1998 - dinsdag, 20:15 uur: BEGINNERSAVOND. Mensen die pas met hun 
stamboom-onderzoek bezig zijn kunnen te maken krijgen met allerlei problemen en 

·1{en waar zij geen oplossing voor, of antwoord op kunnen krijgen. Deze avond is 
~iaal voor hen georganiseerd. Een forum met een aantal deskundigen zal proberen uw 
al dan niet vastgelopen onderzoek weer op gang te helpen. Wanneer u eenvoudige vragen 
of problemen heeft, bijvoorbeeld waar wat te vinden zou kunnen zijn, dan kunt u die op 
deze avond rechtstreeks stellen. Indien u gedetailleerde vragen heeft die dusdanig zijn dat 
er niet eenvoudig een antwoord op te geven is, dan verzoeken we u deze enkele dagen van 
te voren schriftelijk in te dienen bij: 
RoelofVennik, Burg. Van Slijpelaan 45, 3077 AD Rotterdam. [het Af delingsbestuur] 

(door Leo Gijswijt) 

Het kwartaalblad van onze Afdeling, 1340, bevatte in het afgelopen jaar 52 pagina's en 
was daarmee minder omvangrijk dan in 1996. De geplaatste artikelen waren: 
"Genealogie Sonneveld" door Leo Gijswijt en Dries Sonneveld; "Kwartierstaat Lugten" door 
S. Boef-van der Meulen; "Fragment-kwartierstaat De Keijser" door A.C. de Keijzer; "Notulen 
Kerkeraad Remonstrantse Gemeente" door C.E. de Heer; "Parenteel Jongereus" door W. van 
Zeeland; ''Kwartierstaat De Koning" door G. Koote; "Genealogie Leij" door W. van Zeeland; 
"Genealogie Ruigrok" door W. van Zeeland; "Jeugdboeken als Bron voor Streekgeschiedenis 
- Nannie van Wehl en de Regio Rotterdam" door S. Boef-van der Meulen; · "Genealogie 
Moret" door W. van Zeeland; en "Fragmenten Van Eck" door Leo Gijswijt. 
De redactie wil vooral de heer Van Zeeland danken voor zijn regelmatige (en uitsteken~e) 
' ···ragen aan ons blad. 

ill Afdelingsleden lijken, op een enkeling na, nog steeds een soort angst te hebben om hun 
(al dan niet voorlopige) genealogische onderzoek ter publicatie in te zenden. Er is dan ook 
wederom gebrek aan voldoende kopij om 1340 nog lang voort te kunnen zetten. Heeft u 
genealogisch materiaal liggen, stuur dit dan z.s.m. ter publicatie op aan de redactie. 
Net als in voorgaande jaren kwamen de vragen voor de gelijknamige rubriek hoofdzakelijk 
van vraagstellers buiten onze Afdeling: 15 op een totaal van 19 vragen. 

De Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam zal waarschijnlijk in de zomer van dit jaar 
naar een nieuwe locatie aan de Hofdijk verhuizen. Wanneer dit exact zal plaatsvinden en 
hoelang de stukken voor het publiek niet te raadplegen zullen zijn, valt vooralsnog niet te 
zeggen. Gedetailleerde informatie is ons op dit moment niet bekend; in hoeverre post
adres, telefoonnummers en openingstijden zullen wijzigen, evenmin. [L.G.] 
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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 naar de vraag
steller worden gezonden. Vragen kunnen, uitsluitend schriftelijk, gericht worden aan: 
Redactie 1340, Leo Gijswijt, Postbus 25056, 3001 HB Rotterdam. 

173. P AN(N)EEL / W ALRA VEN (2) 
Elisabeth Paneel (PanneeD, ged. Rotterdam 3-7-1682, begr. ald. 17-9-1743, otr. Dordrecht 13-5-
1703/tr. Rotterdam 3-6-1703 Martinus van Walraven, van Dordrecht, steenhouwer, begr. 
Rotterdam 26-11-1712. Gevr.: alle ontbrekende gegevens en zo mogelijk hun voorgeslacht. 

175. MALEFEIJTH / VERLAGH (2) ,, 
Jan Abramsen Malefeijt overl. Rotterdam 4-9-1791, otrJtr. Rotterdam 8-/24-9-1726 Jacoba 
Maria van Walraven, ged. Rotterdam 20-1-1705, begr. ald. 29-12-1726. Jan was een zoon V" 

Abraham Jansz. Malefeijth en Madeleentje Jacobsdr Verlagh. "--" 
Gevr.: alle ontbrekende gegevens en zo mogelijk hun voorgeslacht. 

188. OVERSLOOT /VAN CRALINGEN 
Leendert Oversloot, geb. 's-Gravenzande, tr. Monster 12-4-1704 Grietje Cors van Cralingen, 
geb. Monster. Leendert was een zoon van Jan Leenderts Oversloot, geb. Monster, j.m. won. te 
Maasland, otr. Monster 9-10-1659 Maertje Willems, geb. Schiedam. Grietje was een dochter van 
Cors van Cralingen, van Monster, overl. na 1685. Gevr.: nadere gegevens omtrent deze 
personen en hun voorgeslacht. 
Drs. P. Rothstegge, Postfach 1047, 26358 Wilhelmshaven, Duitsland. 

189. VAN DER SPEK 
Anna Claase van der Spek,-j.d. van Poortugaal, tr. Poortugaal 15-2-1739 Johannes Louwen van 
der Vlugt,j.m. Haar overlijden werd in Poortugaal aangegeven op 18-6-1787. Ik heb haar doop 
niet kunnen vinden in de Poortugaalse D.T.B. Gevr.: doopgegevens van Anna Claase van der 
Spek, en nadere gegevens betreffende haar voorgeslacht. 
P.A van Gent, Ferdinand Bolstraat 30, 2981 CC Ridderkerk. 

de voorraad vragen is momenteel op ! 

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 verscl 
vier maal per jaar. Afdelingsleden ontvangen het blad kosteloos. Overige leden van de NGV kunnen ""--'" 
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. E.J. van Rooij te Schiedam). 

Het bestuur van de Afdeling is als volgt samengesteld: 
Voorzitter: 
RK. Vennik, Burg. Van Slijpelaan 45, 3077 AD Rotterdam 
Secretaris: 
E.K. van Baaien, Platostraat 20, 3076 BN Rotterdam 
2e Secretaris: 
C. Richel-Ha tersel Koning, Coppelstockstraat 2, 
3132 XN Vlaardingen 
Penningmeester en DIP-functionaris: 
E.l van Rooij, Bachplein 265, 3122 JC Schiedam 
Leden: 
L. Gijswijt, Postbus 25056, 3001 HB Rotterdam 
J.C. Okkema, Stadhoudersweg 108-a, 3039 CK Rotterdam 
l Schuurman Hess, Notenoord 45, 3079 LR Rotterdam 

Redactie 1340: 
L. Gijswijt, Postbus 25056, 3001 HB Rotterdam 
Verzending 1340: 
C. Richel-Hatersel Koning, Coppelstoékstraat 2, 
3132 XN Vlaardingen 
NGV Contactdienst (CALS): 
8. Blommers, Reinkenstraat 1, 3314 WE Dordrecht; 
tel. vragenlijn (op werkdagen 09:00-15:00 uur): 
(078) 632 2603. 
Internet: b.blommers@riza.rws.minvenw.nl 
Computerzaken: 
ing. W.J.H.M. van de Laar 
Fazantstraat 4, 2941 RB Lekkerkerk; 
Internet: w.j.vandelaar@dosgg.nl 

Lidmaatschap Nederlandse Genealogische Vereniging en adreswijziging Gens Nostra: N.G.V., Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam 
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