
NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

KWARTAALBLAD VAN DE AFDELING ROTTERDAM EN OMSTREKEN 
JAARGANG 14 DECEMBER 2000 No.4 

(door J.C. Looijen) 

Deze kwartierstaat betreft een schippersfamilie Erkelens uit Rotterdam, die oor
spronkelijk in Zaltbommel woonde. Hiervan kwamen nazaten ook in de Zaanstreek 

,recht. De oudste vermeldingen Erkelens resp. Steenhuijs zijn afkomstig van 
evr. C. Frankenhuis-van Scheijen te Zaltbommel resp. de heer Th. Steenis te 

Voorhout. Aanvullingen en correcties kunt u sturen naar mijn adres: Potasland 12, 
1541 MH Koog a.d. Zaan. 

Kwartierstaat 
I 

1. ERKELENS, Maertje Anthoniesdr, ged. Rotterdam 23-1-1772 (get.: Alida van 
Oosten), overl. Assendelft 3-5-1847, otr./tr. Assendelft 5-/21-4-1799, Andries 
Bergman, ged. Amsterdam (Ev.Luth.) 31-5-1772 (get.: Andreis Westerberg, 
Maria Bunting), overl. Assendelft 11-12-1853, veldwachter ald., zn. v. Johannes 
Bergman en Johanna Bunting. 
Uit dit huwelijk: 
1. Johanna Bergman, geb. Assendelft 16-6-1802. 
2. Wilhelmina Bergman, geb. Assendelft 25-10-1804. 
3. Johannes Bergman, geb. Assendelft 17-1-1807. 
4.Anthonie Erkelens Bergman, geb. Assendelft 1-6-1809. 
5.Andries Bergman, geb. Assendelft 10-8-1812. 

II 
2. ERKELENS, Anthonie (Anthony) Jansz, ged. Rotterdam 22-7-1731 (get.: 

Antonie Erkelens en Sara Erkelens), overl. vermoed. Rotterdam na 1801, 
otr./tr. Rotterdam 24-10-/9-11-1756, (j.m./j.d. won. achter het Klooster): 

1. VAN OOSTEN, Wilhelmina, ged. Rotterdam 17-5-1733, overl. Kralingen 
(aangeg.) 3-4-1801. 
Uit dit huwelijk: 
1. Johanna Anthonies Erkelens, ged. Rotterdam 28-8-1757 (get.: Johanna Boekhout). 
2. Alida Anthoniesdr Erkelens, ged. Rotterdam 13-3-1760 (get.: Johanna van Oosten 

en Alida Haverhals), begr. Rotterdam 15-10-1760. 
3. Aleijda Anthoniesdr Erkelens, ged. Rotterdam 18-10-1761 (get.: Johannes van 

Oosten en Alijda Haverhals), overl. Rotterdam 23-1-1837, 
otr/tr. Rotterdam 16-7-/31-8-1785 Hendrik Neurenberg. 

4. Jan Anthoniesz Erkelens, ged. Rotterdam 22-4-1764 (get.: Johanna Boekhout), begr. 
Rotterdam 13-8-1765. 

5. Jan Anthoniesz Erkelens, ged. Rotterdam 26-8-1766 (get.: Plonia van Oosten). 
6. Judith Anthoniesdr, ged. Rotterdam 19-3-1769 (get.: Johanna van Oosten en Plonia 

van Oosten). 
7. Maertje Anthoniesdr Erkelens, ged. Rotterdam 23-1-1772 (zie 1). 
8. Maritje Anthoniesdr Erkelens, ged. Rotterdam 3-6-1777 (get.: Johanna Erkelens). 
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4. ERKELENS, Jan Anthoniesz, geb. ca. 1695, begr. Rotterdam 20-4-1744, 

otr./tr. Rotterdam 5-/21-11-1724: 
5. BOEKHOUT, Anna Willems, geb. Rotterdam ca. 1700, overl. ald. na 1764. 

Jan Anthoniesz Erkelens was schipper, hoofdman schippersgilde, binnenloods ( 17 44); 
in 1724 won. Koestraat, van 1725 tot 1735 't Oude Hoofd, 1739 tot 17 44 aan 't 
Haringvliet. Bij overlijden nalatende 5 minderjarige kinderen. Cornelis Oudemans 
legde op 20-10-1734 administratieve verantwoording af aan Hendrik Boek.hout en 
Anna Boekhout (in huwelijk hebbende Jan Erkelens) inzake de nalatenschap van hun 
ouders, wijlen Willem Boekhout, in leven wednr. van Cornelia Ravensburg. Anna 
ontving 1329 gld. en 16 st. (G.A. Rotterdam, ONA lnv. No. 1909, fol. 1229-1236). 
Uit dit huwelijk: 
1. Marija Jansdr Erkelens, ged. Rotterdam 2-9-1725 (get.: Anthonij Erkelens en Maria 

van Hulst). 
2. Cornelia Jansdr Erkelens, ged. Rotterdam 15-1-1728 (get.: Sara Erkelens, Katrina 

de Noo en Jochem Drakenburg), overl./begr. ald. 28-/30-12-1794. 
3. Sara Jansdr Erkelens, ged. Rotterdam 9-7-1730 (get.: Johanna de Best en 

Willemijntje van der Helm), begr. ald. 9-8-1730. 
4. Anthonie (Anthony) Jansz Erkelens, ged. Rotterdam 22-7-1731 (zie 2). 
5. N.N. Erkelens, geb. Rotterdam sept. 1734, begr. ald. 29-9-1734. 
6. Willem Jansz Erkelens, ged. Rotterdam 6-11-1735 (get.: Sara Erkelens). 
7. N.N. Erkelens, geb. Rotterdam aug. 1739, begr. ald. 31-8-1739. 
8. Heijndrik Jansz Erkelens, ged. Rotterdam 6-7-1741 (get.: Sara Erkelens). 

6. VAN OOSTEN, Johannes, 
tr.: 

7. VAN JOEL, Judith. 
Uit dit huwelijk: 
1. Wilhelmina van Oosten, ged. Rotterdam 17-5-1733 (zie 3). 

IV 

8. VAN ERKELENS, Anthony Hendriksz. geb. vermoed. Zaltbommel ca. 1670, 
overl. Rotterdam 29-10-1738, tr. (2) Rotterdam 30-9-1732 Lijsbeth Vermeij, 
overl. Rotterdam na 29-10-1738; tr. (1) Rotterdam 8-7-1692: 

9. CHRISTIAANS, Maria, overl. voor 1732, eerder wed. van Gerrit Jacobs. 
Anthony van Erkelens was schipper op de binnenvaart. Anthonie en anderen, allen 
schippers en gildebroeders, legden op 28-6-1709 een verklaring aften behoeve van 
Hendrik Groeneveld, won. te Hellevoetsluis, betreffende een bestaand veer (Inv. nr. 
1794, fol. 199) Op 10-10-1736 liet Anthonie Erkelens, dan wonende even buiten de 
Goudse Poort, zijn testament opmaken. Hij benoemde zijn vrouw Lijsbeth Vermeij en~ 
zijn twee kinderen uit zijn eerste huwelijk (Sara en Jan) tot erfgenamen (NA Inv. nr. 
2782, fol. 176-178). 
Uit huwelijk (1): 
1. Sara Antlwnies Erkelens, geb. Rotterdam ca.1693, overl. ald. 6-3-1758, otr. Gouda 

28-10-/ tr. Rotterdam 30-10-1753 Hermarws Beuker, geb. In het Brandenburgse, 
overl. na 1758. 

2. Jan Anthoniesz Erkelens, geb. ca. 1695 (zie 4). 
10.BOEKHOUT, Willem, overl. voor 20-10-1734, 

tr.: 
11.RAVENSBURG, Cornelia, overl. voor20-10-1734. 

Uit dit huwelijk: 
1. Anna Willems Boekhout, geb. Rotterdam ca. 1700 (zie 5). 
2. Hendrik Willemsz Boekhout. 
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V 
16. VAN ERKELENS, Hendrik Jansz, geb. Hamel (Wamel?) ca. 1643, overl. 

Zaltbommel tussen febr. en maart 1725, otr. Zaltbommel 8-7-1666: 
17.VAN STEENIS, Sara Anthonisdr, geb. Zaltbommel ca. 1645, overl. voor 1725. 

Hendrick van Erckelens en Gijsbert van der Steen als beurtschippers vorderden op 
10-12-1671 de betaling voor het transporteren van soldaten en bagage van de Comp. 
van Capt. Graffe van Zaltbommel naar Wesel (RA Zaltbommel, Inv. nr. 321, fol. 80). 
Hendrick Jansz van Erckelens verbond op 5-10-1676 zijn Raey-schip, groot ca. 9 last, 
als onderpand voor een lening van 200 gld. van Anneke Bastiaens (RA Zaltbommel, 
lnv. nr. 332, fol. 55). 
Na overlijden van Hendrick van Erckelens werd op 29-3-1725 in zijn plaats benoemd 
Willem van de Pol ('Gelre', Jrg.1903). 
Johannes Erkelens, Jan Erkelens namens zijn vader Antony Erkelens, en Leendert 
van Oosterom namens zijn huijsvrouw Grietje Erkelens, allen kinderen en kinds
kinderen van Hendrik Erkelens bij Sara van Steenis in echte verwekt, verklaarden op 
27-3-1725, nu hun moeder en grootmoeder, en thans hun vader en grootvader zijn 
overleden, af te zien van de erfenis (RA Zaltbommel, lnv. nr. 342). 
Het recht der verponding op een huis in de Waterstraat alhier; in 1725 geheel en in 
1726 half ten name van de erfgenamen Erckelens, werd op 12-1-1728 door Dirck 
Schaeij, collecteur der verpondingen, voor 18 gld. en 16 st. aan Schepen Hendrick van 
Ravensteijn overgedragen (RA Zaltbommel, lnv. nr. 342). 
Uit dit huwelijk: 
1. Anthony Hendriksz van Erkelens, geb. vermoed. Zaltbommel ca. 1670 (zie 8). 
2. Johannes Hendriksz van Erkelens, geb. vermoed. Zaltbommel ca. 1675. 
3. Geertruij Hendriks van Erkelens, geb. vermoed. Zaltbommel ca. 1680, tr. ca. 1700 

Leendert van Oostrom, Mr. Kledermaker. 
Op 3-6-1720 droeg Huybert van Viande een huis en erve in de Gamersestraat alhier 
over aan Leendert van Oostrom, Meester kledermaker. (RA Zaltbommel, lnv.nr. 341). 

VI 
32. *VAN ERKELENS (ARCKLENS), Jan (Johan) Jansz, geb. ca. 1620, tr. ca.1641: 
33.N.N. 

Lambert Willemse en zijn huisvrouw Maria Lambert kochten 29-8-1667 een obligatie 
groot 425 gld. van Jan van Arcklens, burger binnen Tiel (RA Zaltbommel, lnv. nr. 320, 
fol. 240, d.d. 30-3-1669). 
Kinderen: 
1. Hendrik Jansz van Erkelens, geb. Hamel (Wamel?) ca. 1643 (zie 16). 
2. Johannes Jansz van Erkelens, geb. ca. 1644. 
3. Maria Jansdr van Erkelens, geb. ca. 1646. 
4. Willem Jansz, geb. ca. 1648. 

34. VAN STEENIS, Anthonis Hermansz, geb. Zaltbommel, overl. ald. (aangeg.) 5-7-
1679, tr.: 

35.JANSDR, Geertien. 
"Insake van Hendick Erckelens, als echtgenoot van Sara van Stenis, als universellen 
erfgen. van Theunis Hermans van Stenis, die transport become had van Jan Bastiaansz 
van Thuyl, ter eenre, en jegens Leendertje, wed. en boedelhouderesse van Roelof 
Jansz Brouwer, ten andere sijde" veroordeeld tot betalen van rente van het kapitaal 
van 200 gld. en de helft van de kosten (RA Zaltbommel, lnv.nr.21, fol.ll0v). 
Uit dit huwelijk: 
1. Sara Anthonis van Steenis, geb. Zaltbommel ca. 1645 (zie 17). 
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VII 
64. VAN ERKELENS (ARCKELENT), Jan Jansz, geb. ca. 1590, tr.: 
65.N.N. 

Op 17-7-1629 herriep Claes van Boemel ten overstaan van schepenen van Zaltbommel 
de volmacht gedaan op 1-8-1624 aan Jan Jansz van Erckelens (NA Den Haag, lnv. 
nr. 29, fol. 227/227v). Jan Jansz van Arckelent, vermoedelijk dezelfde, kwam voor te 
Zaltbommel in een akte van 20-7-1630 betreffende het transport van een brief van 
400 gld. (RA Zaltbommel, Inv. nr. 313, fol. 208/208v). 
Kind, vermoed.: 
1. *Jan (Johan) Jansz van Erkelens (Arcklens), geb. ca. 1620 (zie 32). 

68. VAN STEENHUYS (STENIS), Herman, geb. Geldermalsen ca.1565/70, overl. 
Zaltbommel na 1628, tr. [2] Zaltbommel 30-3-1628 Elisabeth Dircksdr; 
tr. (1) ca.1600: 

69. JANSDR, Anneke, overl. Zaltbommel voor 1628. 
Herman van Steenhuys werd vermeld in de Geloftesignaten van de Bank van Deil 
1600-1612, 
Uit huwelijk (1): 
1. Anthonis Hermansz van Stee nis, geb. Zaltbommel (zie 34). 
2. Aelbert Hermansz van Steenis, geb. Zaltbommel. 
3. Fides Hermansz van Steenis, geb. Zaltbommel. 

VIII 

136. VAN STEENHUYS (VAN STENIS), Anthonis, geb. Geldermalsen ca. 1520/25, 
overl. ald. tussen 8-12-1596 en 11-5-1609, landbouwer te Geldermalsen, R.K., 
tr. (2) Heylgarde Gijsbertsdr, op 8-12-1596 werd zij vermeld als 'Heylke Teunis 
Ottens huijsvrouw'; tr. [1]: 

137. HERMANSDR, Beat (Beatrix). 
Uit huwelijk Il): 
1. Otto Teunissen van Steen/wijs (van Stenis), geb. Geldermalsen ca. 1565. 

Op 15-11-1510 werd vermeld 'Lucia weduwe Otto van Steenhuys', overl. 
Geldermalsen tussen 5-7-1610 en 15-11-1610. 

2. Herman van Steenhuijs (Stenis), geb. Geldermalsen ca. 1565/70 (zie 68). 
3. Cornelis van Steenhuijs (van Stenis), geb. Geldermalsen ca. 1565/70, pachter, 

landbouwer, overl. Geldermalsen na 16-9-1641. 
4. Hadewich van Steenhuijs (Stenis), geb. Geldermalsen ca. 1570/75. 
5. Fides van Steenhuijs (Stenis), geb. Geldermalsen 1570/80, overl. ald. voor 1-7-1612. 
Uit huwelijk (21: 
6. Herman van Steenhuijs (Stenis), geb. Geldermalsen. 
7. Robbert van Steenhuijs (Stenis), geb. Geldermalsen. 
8. Gijsbert van Steenhuijs (Stenis), geb. Geldermalsen. 

IX 
272. VAN STEENHUYS, Otto, geb. Geldermalsen ca. 1499, overl. ald. tussen 28-4-

1558 en 16-2-1559, tr.: 
273.N.N. 
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Kerkmeester van de St. Niclaas vicarie te Geldermalsen (1539 tot voor 21-5-1555). 
Bezat land onder Geldermalsen (1529-1558). 
Kinderen: 
l. Anthonis van Steenhuys (van Stenis), geb. Geldermalsen ca. 1520/25 (zie 136). 
2. Jan van Steenhuys (van Steenis), geb. Geldermalsen 1535/40, overl. Culenborg 

na 1589. 
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3. Robbert van Steenhuys. 
Vermeld als broeder van Toenis en Jan in 1565 en 1568. Op 27-7-1588 was hij 
getuige in het testament van Herman Geritsen en Hanrisken Roeloffvan 
Stakenborch samen met de kinderen van Antueis Ottensen bij Beat Hermansdr. 

27 4. GEURTS, Herman. 

X 

544. VAN STEENHUYS, Antonis, geb. Geldermalsen ca.1475, overl. ald. voor 1529. 
Antonis werd genoemd als broer van Hendrick van Steenhuys, zoon van Otto van 
den Steenhuys. In 1529 was zijn zoon Otto van Steenhuys in het bezit van het land 
en hof te Geldermalsen, Antonis was dus mogelijk voor die datum overleden. 
Kinderen: 
1. Otto van Steenhuys, geb. Geldermalsen ca. 1499 (zie 272). 
2. Dirck van Steenhuys, geb. Geldermalsen ca. 1515, overl. Geldermalsen of Hedel 

19-6-1555. Schepen te Hedel (1538) zegelde met een wapenschild van de familie 
Hack. In 1555 werd hij in een verzoekschrift genoemd als voogd van Otto van 
Steenhuys Derricksz, nog onmomdig. 

XI 

1088. VAN DEN STEENHUYS, Otto, geb. ca.1450. 
Kinderen: 
l.Antonis van Steenhuys, geb. Geldermalsen ca. 1475 (zie 544). 
2. Hendrik (van) Steenhuys, geb. Geldermalsen ca. 1480/85, overl. Neerijnen na 

1555, pastoor te Neerijnen (1540-1555), vermeld in de Gelofte- en Dingsignaten 
van de Bank van Deil (1540, 1551 en 1553). 

• 
(door G. BothoO 

Als lid van de NGV weet u globaal wel wat u in ons Verenigingscentrum (VC) zou 
kunnen vinden. Maar een vast omlijnd beeld hebt u mogelijk niet. Daarom wat 
nadere uitleg. 
Het VC is vooral een documentatiecentrum voor genealogie en persoonsgeschiede
nis waar u het volgende vindt: 

• 13.000 genealogische en streekhistorische boeken en praktisch alle genealogi
sche tijdschriften uit binnen- en buitenland, bijna alle familietijdschriften en 
daarnaast veel regionaal-historische bladen in een open-bibliotheek-systeem; 

• ruim 15 miljoen familieadvertenties en andere knipsels, gesorteerd op ca. 160.000 
namen. De knipsels worden momenteel gesorteerd, waarvan het overgrote deel 
gereed is: de meest voorkomende familienamen zijn nu ook op voorletter en/of 
periode gesorteerd. Tevens wordt er gewerkt aan het beschikbaar stellen van 
een verzameling 'Grote knipsels' (artikelen) waaronder 21.000 familienamen; 

• honderden genealogische dossiers; 
• familiedrukwerk (voornamelijk geboortekaartjes, trouw- en rouwkaarten) op 

30.000 familienamen en meer dan 400.000 bidprentjes; 
• een grote cartotheek van Noord-Hollandse huwelijken in een alfabetisch-lexico

grafisch systeem; 
• een nog bescheiden collectie van soms unieke portretfoto's; 
• tienduizenden microfiches vol genealogische gegevens uit binnen- en buitenland; 
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• een bibliotheek op het gebied van heraldiek en een kaartsysteem met verwijzing 
naar (familie)wapens en handmerken van ambachtslieden. 

Dit is maar een greep, het is er allemaal in grote aantallen dus de kans om nuttige 
informatie te vinden is aanzienlijk. Rest nog iets te zeggen over het Centraal 
Naamregister, ons unieke kaartsysteem met ruim 170.000 familienamen. Daarmee 
worden ruwweg 2 miljoen toegangen op veel literatuur en onze dossiers geboden. 
Er zijn leden geweest die tijdens een aantal bezoeken tientallen kwartieren hebben 
gevonden. Samenstellers van parentelen en stambomen vinden bij ons in de verza
melingen gegevens uit recente tijd, wat belangrijk is omdat de laatste decennia 
van de Burgerlijke Stand nog niet openbaar zijn. 
Nog steeds wordt er door honderden medewerkers vele uren gewerkt om het VC op 
donderdagen en zaterdagen van 10 tot 16 uur, en ook op de eerste donderdag van 
de maand 's avonds van 19:30 tot 22 uur te laten functioneren. De voortdurend 
groeiende collecties worden goed bijgehouden om de bezoekers optimaal van dienst 
te kunnen zijn. 
Op zoekcomputers kunt u zoeken in onze bibliotheekbestanden en bestanden van 
de Biografische Documentatiedienst (o.a. bidprentjes, familiedrukwerk) nadat u 
een familienaam ingegeven hebt. Er wordt voortdurend gewerkt aan verdere com
puterinvoer. 
Contactmogelijkheden met andere genealogen te over. De groep Informatie helpt 
de bezoeker met voorouders uit welke streek of welk land dan ook met tips voor 
onderzoek dat in een bepaalde richting is vastgelopen. Veel bezoekers roemen de 
dienstvaardigheid van onze medewerkers, die de problematiek van het genealo
gisch onderzoek goed kennen. Het VC ziet u daarom graag komen voor een kennis
makingsbezoek; de afstand moet u niet weerhouden. 
Tot slot nog dit: het VC staat bekend om de prettige sfeer die er tijdens de open
stellingen en de 'werkdagen' heerst. KorLom: je moet in het Verenigingscentrum 
heerlijk gezocht hebben om erover te kunnen meepraten. Zien wij u binnenkort? 

• 
(door E.J. van Rooij) 

De schoenmaker Johannes van Ravensteijn trouwde op 14 november 1821 te 
Rotterdam met Maria Klerks. Door zijn activiteiten moest hij meerdere malen op 
het stadhuis zijn om geboorten en overlijdens van zijn kinderen te laten registrf' 
ren; hij was dus geen onbekende. Zo ook op 13 januari 1837 voor de aangifte van °""'--' 
geboorte van zijn dochter Maria Johanna. 
Hoe een dwaling van de familienaam in het register is ontstaan werd pas in 1869 
ontdekt toen deze dochter van plan was te gaan trouwen met Teunis den Draak uit 
Vlaardingen. De huwelijksfestiviteiten moesten wel wat worden opgeschoven, 
want na enig zoekwerk bleek dat de naam van haar vader vermeld stond als 
Johannes Sint Thomas Stijn. Blijkbaar was deze vreemde naam niemand opgeval
len. Een request werd door procureur M. Vorstman ingediend waarop de Arrondis
sementsrechtbank te Rotterdam op 25 augustus 1869 in naam des Konings 
correctie van de naam beval. Op 1 september werd deze beschikking in het geboor
teregister op drie pagina's geheel overgenomen waarna uiteindelijk op 3 september 
het huwelijk van Teunis en Maria Johanna kon doorgaan. De schoenmaker was 
inmiddels op 8 augustus 1867 overleden. 
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(door Leo Gijswijt) 

Voor de afdelings-bibliotheek ontvingen wij van het Gemeentearchief Rotterdam 
doubletten van ingebonden indexen op archiefbestanden in bruikleen. Deze grote 
aanwinst voor onze bibliotheek (die ondergebracht is in de vestiging van het 
Streekarchief Eiland IJsselmonde, Hollands Tuin 77), omvat de hieronder vermel
de bestanden en losse banden. Deze zullen in de catalogus worden ondergebracht 
onder een aparte rubriek 'Archief (signatuur Ar): 

Ar 0101 Vm Ar 0116 Weeskamer, boedelinventarissen 
Ar 0201 Vm Ar 0213 Weeskamer, boedelinventarissen 
Ar 0301 Vm Ar 0306 

Weeskamer, boedelrekeningen (Verbeek) 
Ar 0501 Weeskamer, boedelrekeningen (Verbeek) 
• 0601 Weeskamer, voogdijregisters, beroepen 
~ 701 Weeskamer, voogdijregisters, beroepen 
Ar 0801 Weeskamer, boedelregisters, beroepen 

Ar 0901 Vm Ar 0909 Migratie omliggende gemeenten 

lnv. nrs. 365-412 
Inv. nrs. 413-452 

Inv. nrs. 579-634 
Inv. nrs. 577-582 
lnv. nrs. 545 

lnv. nrs. 453-485 

Ar 1001 Vm Ar 1011 Rotterdam, lidmaten herv./Waals/doopsgezind 
Ar 1101 Vm Ar 1107 Rotterdam, lidmaten luthers 

Ar 1201 Rotterdam, huwelijken Waalse gemeente 
Ar 1301 Rotterdam, huwelijken gereformeerde gemeente 
Ar 1401 Rotterdam, huwelijken Engelstalige gemeente 

Ar 1501 Rotterdam, bedeelden van het Burgerlijk Armbestuur 
Ar 1601 Rotterdam, Notarieel Archief, beroepen Inv. nrs. 1-28 
Ar 1701 t/m Ar 1703 Rotterdam, kohier van het patentrecht 
Ar 1801 Rotterdam, index op keuren en ordonnanties 

Ar 1901 Vm Ar 1903 Capelle a.d. IJssel, doop en trouwen 
Ar 2001 Capelle a.d. IJssel, Notarieel Archief, beroepen 
Ar 2101 Kralingen, begraven 

(1597-1630) 
( 1630-1666) 

(1512-1666) 
(1477-1581) 
(1593-1604) 
(1688-1699) 
(1666-1699) 

(1600-1811) 
(1650-1843) 
(1633-1850) 

(1653-1811) 
(1804-1812) 
(1685-1809) 

( 1807-1853) 
(1585-1621) 
(1806-1808) 

(1652-1811) 
(1657-1811) 
(1709-1811) 

Ar 2201 t/m Ar 2202 Delfshaven, Notarieel Archief lnv. nrs. 3836-3845 (1601-1666) 
Ar 2301 Nieuwerkerk a.d. IJssel, akten van indemniteit 
Ar 2401 Overschie, Notarieel Archief 
Ar 2501 Charlois, Oud Rechterlijk Archief 
Ar 2601 Charlois, Oud Rechterlijk Archief 
Ar 2701 Charlois, Oud Rechterlijk Archief 

~ 

lnv. nr. 12 
Inv. nr. 28 
Inv. nr. 41 

(1730-1816) 
(1614-1810) 
(1602-1611) 
(1594-1747) 
(1637-1663) 

Extract uit het trouwboek der gereformeerde gemeente te Rotterdam, ondertrouw 
op 4 April 1706 tussen: "Willem van Aken, j.m. van Delft, won. Kickertsteegh, en 
Elsie Hendricks, j.d. van Rotterdam, won. Kickertsteegh; 
de voortgang deser voorstelling is geschort; 1~ omdat de Vader heeft getuigt dat 
dese ondertou buijten zijn kennis en tegen zijn wil was; 2e. hij ook aan een ander 
verlooft is en die bij hem in de kraam moet; 3e. zijn woonplaats verkeerd heeft 
opgegeven; .ffe nu ook kortelijk op 3 a 4 plaatsen sig so heeft laten ondertrouwen en 
de geboden daar telkens zijn geschort". 

Wie weet meer over deze bijzondere man te vermelden ... ? 
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(door Leo Gijswijt) 
De 'Digitale Stamboom', de DTB-database op internet van het Gemeentearchief 
Rotterdam, is eindelijk van start gegaan! De opening van de website vond plaats 
tijdens de 22e Rolterdan1clng op zondag 26 november j.l. in De Doelen. De presen
taloren van de Digitale Stamboom (DS) mochten zich verheugen op een ruime 
belangstelling van de aanwezigen. Het was een succesvolle dag en de website werd 
al snel druk bezocht op het internetadres <http://www.stamboom.rotterdam.nl>. 

"Wat is de Digitale Stamboom en wat kan ik er vinden", zullen velen als vraag 
stellen. In de toekomst simpelweg alles, indien u over toegang tot internet beschikt 
en op zoek benl naar DTB- en BS-gegevens van uw voorouders in Rotterdam en 
geannexeerde gemeenten. 
In maart 2000 is men op het Gemeentearchief begonnen met het invoeren in de 
computer van de DTB-gegevens van Delfshaven en deze zijn nu via internet voo
iedereen toegankelijk. Met een eenvoudige zoekopdracht kunt u thuis, online vi~ 
de computer, de DTB van Delfshaven over de periode 1609 tot 1812 bekijken en 
desgewenst kunt u elektronisch een kopie van het verlangde origineel bestellen. 
Het blijft niet bij de doop-, trouw- en begraafgegevens van Delfshaven alleen. In 
het voorjaar van 2001 zal de DS worden uitgebreid met gegevens uit de trouwboe
ken van Rotterdam (Stadstrouw en trouw-geref.). De komende jaren zult u steeds 
meer DTB-gegevens op internet kunnen aantreffen, zowel van Rotterdam als van 
de gemeenten die in de loop der eeuwen deel zijn gaan uitmaken van Rotterdam: 
Cool, Charlois, Hillegersberg, Hoogvliet, Katendrecht, Kralingen, Overschie, Pernis, 

. . . .. 
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Digitale Stamboom Rotterdam 

Doop-. Trouw- on Begraafboeken 
(0TB) tot en met 1811 

Periode 

0 Dopen fa Trouwen O Begraven 

1 .... 1s_os ____ __.l-l1a1, 
!Delfshaven :] 

._!v_re_.ug __ dew_at_er __ _.! 0 Klinkt als O Exact Famlllenaam/patfoniem 

r-nvoegsel 

Voornaam _____ _......! 0 Klinkt als O Exact 

Hulp en Tips -
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~ ~ 
VCIIÎgll .,,, :r,,<.t: 

Att" l Hlp'11www.~~,0C1111c1am.rl 

Er zijn 9 tretJers gevonden 
U kunt de volledige brol'l't'erwijzing tien door op het D icoon te k~kken voor de gewenste treft'er. 

"IIIHtllufdllef 
••tt~4•• 

D 
D 
D 
LI 
D 
D 
D 
D 
D 

Nr 

1 

2 

3 
.. 
5 

6 
7 

8 

9 

Naam Datum 

Jacob Vreugdewater 11-01-1753 

Jacob Vreugdewater 14-02-1753 

Johannes Vreugdewater 22-11-1781 

Johannes Vreugd~ter 25-11-1781,W.12-1781 

Maria Vreugdewater re-05-l?ro 
Maria Vreugdewater 09-05-1700/23-05-179:J 

Lena Vreugdewater 04-05-1009 

Helena Vreugdewaler 02-11-1810 

Helena Vreugdewater 02-12-1810 

• opnieuw zoeken 

Bron Rol 

trouwen bruidegom 
trouwen bruidegom 
trouwen bruidegom 
trouwen bruidegom 
trouwen bruid 
trouwen bruid 
trouwen bruid 
trouwen bruid 

trouwen bruid 

tÊ ➔ 

Schiebroek en IJsselmonde. Aansluitend zal in de toekomst de gehele Burgerlijke 
Stand over de jaren 1812-1943 digitaal te raadplegen zijn. 
Als alles klaar is kan men dus, onafhankelijk van tijd en plaats, 24 uur per dag en 
waar dan ook ter wereld via internet genealogische informatie bij het Gemeente
archief Rotterdam opvragen en een kopie van het origineel bestellen. 

Hoe kunt u zoeken en bestellen 
Start met uw computer internet op. Typ vervolgens het adres http//www .stamboom. 
rotterdam.nl in en u komt vervolgens op de introductie-pagina van de Digitale 
Stamboom terecht. Klik vervolgens in de linkerkolom op 'zoeken'. Daarop ver
schijnt het hiernaast (linkerpagina) afgebeelde scherm op uw monitor. Eenmaal 
klikken op de tekst 'Hulp en Tips' (onderaan) biedt u ondersteuning bij het zoeken. 
U moet vervolgens een keuze maken uit Dopen, Trouwen en Begraven. U kunt één 
bron aanklikken, maar ook op twee of alledrie de bronnen tegelijk laten zoeken. 
U typt in in de velden 'familienaam/patroniem' en 'voornaam' de door u gewenste 
namen in; enkel een familienaam kan in de meeste gevallen al volstaan. 
Er zijn twee zoekopties: 'Klinkt als' en 'Exact'. Bij 'exact' wordt alleen gezocht op 
de spelling van de door u ingevoerde naam; bij 'klinkt als' wordt gezocht naar 
namen die overeenkomen met de opgegeven naam. 
Als u klaar bent met invoeren, klik dan op 'Zoeken' onderaan. Indien er namen zijn 
die voldoen aan de zoekopdracht ('treffers'), dan verschijnt er een nieuw scherm 
met inschrijvingen die zijn gerangschikt op datum (zie boven). Voor de nummers 
ziet u een icoon in de vorm van een bladzijde. Door hierop met de muis te klikken 
kunt u de volledige tekst van de inschrijving oproepen. U kunt dan 'Afdrukken' in 
de menubalk kiezen en u heeft de gegevens op papier. Veel mooier is het natuurlijk 
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om een fotokopie van het origineel te bestellen. Dat kan door op de knop 'bestel 
kopie' te klikken. De kosten zijn f 3,- per kopie en daarbij eenmalig (per bestel
ling) f 7 ,50 administratie- en verzendkosten. U maakt uw bestelling pas definitief 
na op de knop 'bevestigen' te klikken en uw adresgegevens in te vullen. Ook kunt u 
hier nog annuleren. Na betaling worden de kopieën per post naar u toegezonden. 
Door op de knop 'Contact' te klikken kunt u uw reactie laten weten. 

Correcties en aanvullingen op de lijst, zoals eerder gepubliceerd in '1340' van 
juni 2000, p. 244 en september 2000, p. 259. Gegevens t.b.v. een volgende lijst kun
nen gestuurd worden aan: Redactie '1340', Leo Gijswijt, Postbus 25056, 3001 HB 
Rotterdam. 

_,, = bezoekadres w = postadres "B' = telefoon e = e-mail adres W = homepage internet 

VERENIGINGEN, STICHTINGEN EN WERKGROEPEN, E.A. 

Historische Vereniging West Alblasserwaard. ~ secr. B.A, Lange. Torenmolen 69, 3352 VE Papendrecht 
Historische Vereniging Barendrecht. ,,, d'Ouwe School, Dorpsstraat 150-a, Barendrecht. 

w Schaatsbaan 19, 2992 CN Barendrecht, tr (0180) 618142. 
e histver.b-drecht@hetnet.nl w http://home.hetnet.nl/-histverb-drecht/index.html 

Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee, _,, Achterdorp 7, Dirksland, 
l!:.l secretariaat Washingtonstraat 26, 3255 VJ Oude Tonge 

DIGITALE STAMBOOM 

Gemeentearchief Delft: http://www.archief.delft.nl 
Gemeentearchief Rotterdam: http://www.stamboom.rotterdam.nl 
Streekarchief regio Eindhoven: http://www.sre.nl 

[red.] 

Sinds enige tijd zijn op het Gemeentearchief Rotterdam de gezinskaarten op micro
fiches in de studiezaal te raadplegen. Het gezinskaartensysteem is een onderdeel 
van het bevolkingsregister van Rotterdam. De oudste kaarten zijn aangelegd in 
1880 en men begon in 1938 met het overbrengen van nog levende personen naar de 
bekende Persoonskaarten. 
De gezinskaarten zijn alfabetisch gerangschikt op achternaam en voornamen van _ 
het gezinshoofd. In de meeste gevallen was dit de man en vader. Weduwen of ' 
gescheiden vrouwen werden echter ook als gezinshoofd beschouwd. Sommige huis
houdens bestonden uit enkel broers en zusters, vaak was dan de oudste de hoofd
bewoner. Op de voorzijde van elke kaart vindt u van alle personen die op dat adres 
woonden de volledige naam, geslacht, relatie tot het gezinshoofd, geboortedatum 
en -plaats, en burgerlijke staat (vaak met de datum en plaats van huwelijk). 
Beroep en kerkgenootschap staan soms op de voorzijde, soms op de achterzijde ver
meld. Naast de opeenvolgende adressen van het gezinshoofd staan er op de achter
kant nog andere venvijzingen. Op veel kaarten staat op de voorzijde een groot 
stempel met een nummer dat verwijst naar de persoonskaart (PK) die tussen 1938 
en 1941 aangelegd is. Van overleden personen zijn van de PK's uittreksels aan te 
vragen bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. 

bron: folder 'Gezinskaarten uari Rotterdam', G.A. Rotterdam 

2ï4 jaargang 14 - 2000 1340 NGV-Afd. Rotterdam e.o. 



(door A.M. van der Woel) 

Voor mensen die de afgelopen keren de cursus Oud-Schrift voor beginners hebben 
gevolgd, organiseert het Gemeentearchief Rotterdam in januari 2001 twee nieuwe 
cursussen voor gevorderden. 
Eén cursus zal worden gegeven op twaalf dinsdagmiddagen: 16, 23 en 30 januari; 
6, 20 en 27 februari; 6, 13, 20 en 27 maart en 3 en 10 april 2001. De lestijden zijn 
van 14:00 tot 16:15 uur. 
De andere cursus zal worden gegeven op twaalf woensdagavonden: 17, 24 en 31 
januari; 7, 21 en 28 februari; 7, 14, 21 en 28 maart en 4 en 11 april 2001. De lestij
den zijn van 19:15 tot 21:30 uur. 
Zowel de dinsdagmiddagcursus als de woensdagavondcursus vindt plaats in het 
Gemeentearchief Rotterdam, Hofdijk 651. De kosten bedragen f 130,- per cursus, 

L inclusief lesmateriaal en consumpties. 

~U kunt zich telefonisch aanmelden bij de docent, de heer A.M. van der Woel, tel. 
(010) 243 4671, of schriftelijk: Gemeentearchief Rotterdam, Postbus 71, 3000 AB 
Rotterdam, e-mail <info@gemeentearchief.rotterdam.nl>. 

Een tiental jaren geleden is de indiceerafdeling van het Gemeentearchief Rotterdam 
overgegaan tot het geautomatiseerd opslaan van gegevens uit het Notarieel 
Archief van Rotterdam en van Delfshaven in het computerprogramma 'Acte de 
Présence' (ADP). Er zijn nu meer dan 30.000 uittreksels ingevoerd over de periode 
1600-1660, waarvan de gegevens in de studiezaal via het eenvoudig invoeren van 
namen van diverse aard via de computer zijn op te vragen. Wekelijks wordt het 
ADP-bestand met honderden akten uitgebreid. 

Ten behoeve van bezoekers zullen de komende maanden demonstraties worden 
gegeven van de werkwijze van het ADP-programma. Het tijdstip is van 14:00 tot 
15:00 uur op de volgende donderdagen: 25 januari, 22 februari en 29 maart 2001. 
Indien u geïnteresseerd bent in een demonstratie kunt u zich opgeven bij de balie 
van het Gemeentearchief Rotterdam, Hofdijk 651, of telefonisch bij de heer K.F. 
van Dijk, hoofd afdeling Indicering, tel. (010) 243 4611. 

bron: folder 'Zoeken in de geautomatiseerde bestanden van het G.A. Rotterdam' 

In het decembernummer 'Genealogie', kwartaalblad van het Centraal Bureau voor 
Genealogie in Den Haag, is een bijzonder interessant artikel gewijd aan genealo
gisch onderzoek in Frankrijk en de opbouw van het archiefwezen in dat land. 
In het artikel worden ook de oude en hedendaagse Burgerlijke Stand en de volk
stellingen behandeld. Het is geschreven door Christophe Drugy en bevat ook een 
lijst met de belangrijkste adressen en internet-sites. In een aparte kolom bij het 
artikel worden een aantal Franse genealogische naslagwerken besproken die in de 
bibliotheek van het CBG aanwezig zijn. 

[red.] 
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NGV-Afd. Delfland: 
donderdag 25 januari 2001 a.s. is er weer een 'HELPDESK'. Dit keer in een locatie 
buiten het centrum van Delft, waar voldoende parkeerplaats is: in het VOC-zaal
tje, Aart van der Leeuwlaan 794-a, Delft. De aanvang is om 20:00 uur. Het VOC
zaaltje ligt tegen de zijkant van huize Stefanna aan en is bereikbaar met bus 60. 

donderdag 22 februari 2001: jaarlijkse ledenvergadering van de Afdeling Delfland 
in het VOC-zaaltje aan de Aart v.d. Leeuwlaan 794-a, Delft. Aanvang 20:00 uur. 

zaterdag 31 maart 2001 organiseren de afdelingen Rotterdam e.o., Den Haag en 
Delfland een '3-Regiodag' in Pijnacker (zie verder de aankondiging in het artikel 
'Agenda Afdelingsactiviteiten', pag. 278). 

Historisch Genootschap Roterodamum: 
donderdag 18 januari 2001: lezing door dr. J.W. van Borselen over de R0Tl'ERDAMSE 
MARINIERS in het Oscar-auditorium Beurs/WTC gebouw Rotterdam, hoofdingang 
Beursplein, aanvang 20:15 uur. 

{red.] 

Bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag is onlangs een nieuwe 
'Adreslijst Genealogisch Onderzoek' verschenen. Hierin is opgenomen een nagenoeg 
complete lijst met adressen van gemeenten, archieven, overheidsinstanties en een 
aantal van de meeste verenigingen en instellingen die in Nederland actief zijn. Het 
boekje van 28 pagina's kost f 6,- (incl. verzendkosten). 

[red.] 
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(door Edo van Baaien) 

Conceptnotulen van de jaarvergadering van de Afdeling Rotterdam e.o. op 15 
februari 2000 in de Remonstrantse kerk. Aanwezig waren het voltallige afdelings
bestuur en ca. 20 leden. 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet ieder welkom. 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
3. Verslag van de secretaris over 1999 

De secretaris leest zijn verslag over 1999, dat wordt goedgekeurd. 
4. Financieel verslag over 1999 

Hier worden een paar vragen over gesteld, o.a. 
- Waarom is '1340' duurder. Dit is een extra uitgave geweest. 
- Is er voor de portokosten een regeling. Er is een regeling met de P.T.T. in 
behandeling. 
- Is de vermelde zaalhuur de huur voor de zaal in de Remonstrantse kerk? Nee. 

5. Verslag Kascommissie 

276 

Het verslag van de kascommissie wordt voorgelezen. De administratie is in 
orde. De penningmeester wordt gedechargeerd. 
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6. Begroting voor 2000 
Er worden een paar vragen gesteld, o.a. 
- Zaalhuur in de Remonstrantse kerk erg hoog, hierdoor naar andere zalen, dit 
ook i.v.m. enquête. Naar aanleiding van de zaalhuur worden er een aantal 
ideeën geopperd voor volgende bijeenkomsten. 
- Meer spreiding over de week, we komen al op dinsdag of donderdag bij elkaar, 
maar ook een zaterdag is niet uitgesloten. 
- Minder keren, bv. 1 x per 6 weken. 
- Meer contactavonden. 

7. Bestuursverkiezing 
Mevr. C. Richel en dhr. E.K. v. Baaien worden opnieuw gekozen. 

8. Afgevaardigde 
De heren E.J. van Rooij en E.K. van Baaien worden gekozen tot afgevaardigde 
resp. plaatsvervangend afgevaardigde van onze afdeling naar de J.A.V. van de 
NGV in april. 

9. Kascommissie 
De heer W.J.H.M. van de Laar en Mw. T. Petiet worden gekozen als leden van 
de kascommissie. Naar een plaatsvervangend lid wordt nog gezocht. 

10. Ontwikkelingen in de vereniging 
De voorzitter deelt mee: 
a. In het Hoofdbestuur zijn nu aftredend: Dhr. Hees, De Lange en Lemmens. 
Het HB wordt met 2 leden uitgebreid naar 9 leden. Deze twee leden zijn: Dhr. 
Schelhaas en Mw. v.d. Most. 
b. Het VC. De commissie heeft diverse koop- en huurpanden bekeken. Koop is 
op dit moment niet haalbaar. Er is nu een pand in Weesp gehuurd vanaf 1 
maart 2000. Dit pand is een oude Apostolische kerk en ligt op ca. 10 min. lopen 
vanaf het station. Het station Weesp ligt op de lijn Amsterdam
Amersfoort/Almere. Het is wel het meest acceptabele dat het VC in het cen
trum van het land zit. 
c. De automatisering wordt ook verder ter hand genomen in de vorm van digi
talisering. 
d. De interesse in de contactdienst gaat omlaag. Komt dit door internet? Ook de 
onderzoeksruildienst gaat omlaag. 
e. Er bestaan ideeën om een overkoepelend archief te introduceren. Hiervoor 
zou een bezoekerspas kunnen worden uitgegeven die met een bepaalde code 
zou moeten zijn uitgerust. De bezoeker zou hiervoor moeten betalen. Wij zijn 
hier niet gelukkig mee, want dit zou in de contributie moeten zitten. 
f. Het lettertype van 'Gens Nostra' is anders geworden. Graag terug naar het 
oude lettertype. 
g. Er moet een werkgroep in het leven worden geroepen voor het verenigings 
secretariaat. Dit secretariaat zou de ledenadministratie en de contributie moe
ten bijhouden. 
h. De Afdeling Rotterdam en Omstreken bestaat over 2 jaar 50 jaar. Gedacht 
wordt aan een genealogische markt of het uitgeven van een jubileumboek. Zijn 
er ook liefhebbers voor deelname? 

11. Rondvraag en sluiting 
Aangezien er niets voor de rondvraag was sluit de voorzitter tegen 9 uur de 
vergadering en wordt er een contactavond gehouden, waarbij de 'Cals' zeer 
druk bezocht werd. • 
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Alle leden van de NGV worden hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van de bijeen
komsten van onze Afdeling; toegang, koffie en thee zijn gratis en u kunt ook intro
ducés meenemen. Noteer alvast de data in uw agenda! 

De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden in een zaal van Restaurant 
Statenburcht, Bentinckplein 1 - 4 te Rotterdam; bereikbaar met tramlijn 3 en 
buslijnen 33 en 39. 
23 ianuari 2001 - dinsdag, 20:00 uur: dhr. G. Hamoen uit De Meern met de 
lezing: 'VERBODEN HUWELIJKEN'. In de periode tot de Franse revolutie bestonden er 
voor mensen die wilden trouwen afwijkende regels in gereformeerde, katholieke en 
joodse kringen. De heer Hamoen geeft in deze lezing met voorbeelden aan welke 
beletselen er konden optreden bij een huwelijk volgens het keizerlijke, het canonie
ke en het bijbelse recht. 

De volgende bijeenkomst wordt gehouden in een zaal van de Remonstrants....) 
kerk, Museumpark 3 (hoek Westersingel), Rotterdam; bereikbaar met tram
lijnen 4 en 5, met buslijnen 32 en 39, en per metro (station Eendrachtsplein). 

27 februari 2001 - dinsdag, 20:00 uur: AFDELINGSJAARVERGADERING EN CONTACT
AVOND. Leden van de Afdeling Rotterdam en Omstreken worden hierbij uitgenodigd 
tot het bijwonen van de Afdelingsjaarvergadering, waarvan de agenda als volgt luidt: 

1. OPENING DOOR DE VOORZIITER 
2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
3. VERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2000 
4. FINANCIEEL VERSLAG OVER 2000 
5. VERSLAG KAsCOMMISSIE 
6. BEGROTING VOOR 2001 
7. BESTUURSVERKIEZING 

Aan de beurt van aftreden zijn de heren J.C. Okkema en J. Schuurman Hess, die 
zich beiden herkiesbaar stellen. Het bestuur stelt voor om hen opnieuw te 
benoemen. Tegenkandidaten kunnen zich, conform de NGV-Statuten Art. 25 en 
27, tot één week voor de Afdelingsjaarvergadering opgeven bij de secretaris. 

8. VOORSTEL TOT BENOEMING 
van de heren E.J. van Rooij en E.K. van Baaien tot afgevaardigde resp. plaats
vervangend afgevaardigde, als vertegenwoordigers van onze Afdeling op de 
Algemene Ledenvergadering van de NGV in april. 

9. VOORSTEL TOT BENOEMING 
van dhr. ing. W.J.H.M. van de Laar uit Lekkerkerk en mevr. C.E. de Heer u..,.,, 
Berkel en Rodenrijs tot leden, en mevr. T. Petiet uit Rotterdam tot plaatsvervan
gend lid van de Kascommissie voor 2001. 

10. ONTWIKKELINGEN IN DE VERENIGING 
11. RONDVRAAG EN SLUITING 
De afdelingsjaarvergadering zal ongeveer een minuut of twintig duren. Na afloop zal 
een CONTACTAVOND worden gehouden, waarbij de leden met vragen en problemen bij 
de aanwezige bestuursleden en bij elkaar terecht kunnen om mogelijke oplossingen 
te vinden. Ook zijn enkele 10-minutenpraatjes van harte welkom. 

Op zaterda~iddai 31 maart 2001 zal door de NGV-Afdelingen Rotterdam en 
Omstreken, Delfland en Den Haag een DRIE REGIO BIJEENKOMST worden 
gehouden in Het Parochiehuis (Carillon), Oostlaan 38-a in Pijnacker. De middag 
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begint om 13:00 uur en duurt tot ongeveer 17:00 uur. Het is de bedoeling dat er 
verschillende computerprogramma's alsmede internet worden gedemonstreerd, 
nadere gegevens over het programma zullen echter in het maartnummer bekend 
worden gemaakt. 

De volgende bijeenkomst vindt plaats in een zaal van Het Brandpunt, Turfmarkt 
58 te Gouda, tel. (0182) 515 001; 5 minuten lopen vanaf N.S.-station Gouda: uit
gang Centrum, kruispunt recht oversteken, via Kleiweg de tweede straat rechts. 
17 april 2001 - dinsdag, 20:00 uur: mevr. Leny Kukler-van Gemert uit Hoorn en 
mevr. Inge Raben-van der Meulen uit Wognum met de lezing: 'VAN SCHOENENDOOS 
TOT FAMILIEARCHIEF'. Veel genealogen worstelen met dezelfde kwaal: men heeft 
overal stapeltjes en mappen met gegevens en velen weten niet hoe men dat prak
tisch kan opbergen. Tijdens deze bijeenkomst zullen beide dames u adviseren; zij 
geven tips hoe men dit het beste kan doen, en overwegingen wat men kan bewaren 
-an boeken, papieren, CD-roms enzovoorts. Ook vertellen zij wat er mis kan gaan; 

~at gebeurt er bijvoorbeeld mee als u er niet meer bent. 
Over dit onderwerp hebben zij een boekje samengesteld onder dezelfde titel, dat 
slechts f 7,50 kost en op de lezing verkrijgbaar zal zijn. 

[het Af delingsbestuur] 

Ieder lid van de NGV krijgt in deze rubriek de gelegenheid vragen te stellen van 
allerlei genealogische of geschiedkundige aard m.b.t. de Afdeling Rotterdam en 
wijde omgeving. Omdat de redactie de behandeling van de vragen niet tot haar 
taak rekent, worden deze voorzien van naam en adres van de vraagsteller; ant
woorden moet dus altijd direct naar de vraagsteller worden gezonden, maar kun
nen desgewenst wel gepubliceerd worden. Vragen kunnen, uitsluitend schriftelijk, 
gericht worden aan: Redactie '1340', Leo Gijswijt, Postbus 25056, 3001 HB 
Rotterdam, e-mail <ngv_rotterdam@hotmail.com>. 

252. (VAN) HOOGSTRAAT(-STRAETEN) 
Paulus Hoo~straat (Claesz van Hoogstraeten), wedr., otr./tr. Rotterdam (geref.) 15-/31-10-
1724 Marijtie van Dam, ged. 2-6-1697, stammend uit de families Van Dam, Van Heel, 
Verhaven, Van der Leek en De Wilde-Wittenburg? (zie: 'Bronnen voor de geschiedenis van 
Rotterdam' door Mr. E.A. Engelbrecht). Gevr.: alle mogelijke gegevens betr. Paulus van 
Hoogstraeten, zijn vader Claes en verder voorgeslacht. 
TJrs. P. Rothstegge, Postfach 1047, 26358 Wilhelmshaven, Duitsland. 

253. EINDHOVEN 
Antonia Theodora Johanna Eindhoven kreeg op 22-12-1894 een onwettig kind genaamd 
Johanna Hendrica. Dit kind overleed reeds op 2-2-1895. Uit de geboorteakte blijkt dat de 
vader Joseph Johannes Prein was. Vóór de geboortedatum en ná het overlijden van het 
kind ontbreekt mij elk spoor van de moeder. Wie weet waar zij vandaan kwam en waar zij 
naartoe gegaan is? 
J.H.M. Prein, e-mail <j.h.mprein@freeler.nl 

254. huwelijken op zondag 
Een voorvader van mij werd ingeschreven in het register van de lutherse gemeente te 
R.otterdam op 25-4-1779. Hij ging aldaar in ondertrouw op 2-5-1779 en trouwde op 16-5-
1779. Al deze dagen vielen op een zondag, was dit toeval of was hier een reden voor? 
Albert A. Moritz, Nieuwstraat 22, 3273 AR Westmaas, e-mail <a.moritz@12move.nl> 
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255. ERKELENS 
Gevraagd: overl. van Anthonie Jansz Erkelens" ged. Rotterdam 22-7-1731, tr. Rotterdam 
1756 Wilhelmina van Oosten. Hij overl. na 1801 vermoedelijk te Kralingen (zie artikel in 
dit nummer, p. 265 e.v.). 

256. VAN OOSTEN/VAN JOEL 
Johannes van Oosten en Judith van Joel lieten te Rotterdam 17-5-1733 een dochter 
Wilhelmina dopen. Gevr.: nadere gegevens over dit echtpaar en hun voorgeslacht. 

257. BOEKHOUT/ RAVENSBURG 
Jan Anthoniesz Erkelens otr./tr. Rotterdam (geref.) 5-11-/21-11-1724 Anna Willems 
Boekhout, geb. Rotterdam ca. 1700. Zij was een dochter van Willem Boekhout en Cornelia 
Ravensburg. Gevr.: nadere gegevens over Anna, haar ouders en hun voorgeslacht. 

199. VAN LEEUWEN/VAN DER MARCK (sept. 1998, pag. 119) 
258. VAN DER MARCK / LA COURT/VAN LEEUWEN 
Als reactie op een vraag van de heer Van Meggelen uit Zuidland betreffende Jan Jansz 
van der Marck, schout in de Diemermeer het volgende: hij overl. voor 1668, tr. voor 1654 
Hermina La Court, geb. ca. 1630, dr.v. Jan La Court en Margrieta van Leeuwen. 
Hermina tr. 12) Sloterdijk 4-11-1668 Pieter Andriesz Boom; haar moeder Margrieta van 
Leeuwen tr. 121 Pieter Jacobsz van Meggelen, kleermaker te Strijen en overl. voor 24-8-
1659, uit dit huw. geb. ca. 1645 Jacob van Meggelen, chirurgijn te Klaaswaal. 
Na zijn overlijden trok Margrieta naar Amsterdam: Margrieta van Leeuwen, wed. Pieter 
Jacobs van Meggelen compareerde 24-9-1659 voor Jan Molengraaf, notaris te Amster
dam, geass. met haar dochter's man Jan Jansz van der Marck, schout te Diemermeer, als 
haar gecoren voogd in deze betreffende een 'huijsgen' gelegen te Strijen (RA Strijen lnv. 
nr. 100). Gevr.: wie heeft over deze families nadere gegevens? 
J.C. Looijen, Potasland 12, 1541 MH Koog a.d. Zaan. 

13 40 is het jaar waarin op 7 juni aan Rotterdam stadsrechten werden verleend door graaf Willem IV; 
en uitgave van de Afdeling Rotterdam en Omstreken van de Nederlandse Genealogische Vereniging. 
Het blad verschijnt vier maal per jaar. Afdelingsleden ontvangen het blad kosteloos, overige leden van 
de NGV kunnen 1340 ontvangen indien zij 'bijkomend lid' worden van de afdeling. 
Een abonnement voor niet-leden bedraagt voor het jaar 2000: / 18,00, te voldoen op gironr. 5246157 
t.n.v. de penningmeester, dhr. E.J. van Rooij te Schiedam. 
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R.K. Vennik. Burg. Van Slijpelaan 45, 3077 AD Rotterdam 
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L. Gijswijt, Postbus 25056, 3001 HB Rotterdam 
J.C. Okkema, Stadhoudersweg 108-a, 3039 CK Rotterdam 
J. Schuurman Hess, Notenoord 45. 3079 LR Rotterdam 

Alg. e-mail adres: ngv _rotterdam@hotmail.com 
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NGV Contactdienst (CALS): 
Ing. H.J. Vennik- Wagner, Burg. Van Slijpelaan 45, 
3077 AD Rotterdam, tel. (010) 479 0668 
e-mail: vennikwagner@hetnet.nl 
Computerzaken: 
Ing. W.J.H.M. van de Laar 
Fazantstraat 4, 2941 RB Lekkerkerk; 
e-mail: wj.vandelaar@worldonline.nl 

Lidmaatschap Nederlandse Genealogische Vereniging/Gens Nostra: NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam 
© 2000 overname van teksten slechts toegestaan met vermelding van bron en auteur. 

280 KopU i·oor het maart-nummer insturen uoor 10 februari 2001 ISSN 1380-3891 


