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In de jaren '80 verschenen twee publicaties over het geslacht Koenerding van mijn 
hand, 'De Koenerdings, een uitgestorven Remonstrants geslacht van chirurgijns en 

._,, predikanten', en in Gens Nostra (1988) 'Mr. Johan Koenerding, een vergeten dichter 
uit de 17e eeuw'. Sindsdien zijn wat nieuwe gegevens boven water gekomen en leek 
het mij leuk de stamvader van dit geslacht eens nader te belichten. 

Johannes Andreas Koenerding werd vermoedelijk geboren omstreeks 1590, waar 
dit was of wie zijn ouders waren is mij niet bekend. Vermoedelijk heette zijn vader 
Johannes, aangezien een van zijn zonen die naam droeg en hij eenmaal voorkomt 
als 'J.A.J. Koenerding'. Op jeugdige leeftijd verloor hij zijn ouders die hem geen 
grote erfenis nalieten, waardoor hij afhankelijk was van steun van anderen. Hij 
studeerde theologie als alumnus op kosten van de overheid in het Statencollege 
van de Universiteit van Leiden. Daar kwam hij onder het gehoor van eminente 
Remonstrantse hoogleraren als Episcopius, tot wiens ideeën hij zich voelde aange
trokken. Ten gevolge van de hetze die ontstond jegens de Remonstranten, was 
Johannes Andreas een van de studenten die in september 1619 na de uitspraak 
van de Dordtse synode uit het Statencollege werden verwijderd. 
De theologie echter getrouw gebleven meldde hij zich daarop met enkele medestu
denten in Waalwijk. In die plaats waren alle verbannen Remonstrantse predikan
ten bijeen, voor zover ze niet waren gevlucht. Onder de studenten bevonden zich 
naast Koenerding ook Jan Mathyszoon en Johannes Polyander, terwijl de andere 
studenten Jacob Westerbaen en Walewijn van Rijswijk niet naar Waalwijk waren 
gekomen. De studenten werden aangewezen als proponenten bij de Remonstranten 
dienst te doen . 

._. Uit deze tijd dateert ook een in het Latijn gesteld testimonium van Episcopius dat 
zich in de universiteitsbibliotheek van Leiden bevindt, dat Koenerding prijst om 
zijn ijver en kennis (gedateerd 10-9-1620). Geruime tijd bracht Koenerding daarna 
net even buiten de landsgrenzen door in Gronau, gelegen in het gebied van graaf 
Willem Hendrik van Bentheim Steinfurt, waar hij predikant was. 
De Dertigjarige Oorlog ging aan hem niet ongemerkt voorbij en hij moest zelfs 
meemaken dat katholieke priesters een prijs van 500 Caroliguldens op zijn hoofd 
zetten. Zijn werkzaamheden moeten van 1622 tot 1634 hebben geduurd. 
Gedurende deze roerige periode trouwde hij met Haasje van Loon, die vermoede
lijk een Steinfurtse was. Uit dit huwelijk werden drie zoons en een dochter gebo
ren. De oudste was de dochter Annetie, die omstreeks 1624 werd geboren en later 
een niet onvoordelig huwelijk sloot met de chirurgijn Daniel Francen. Dit echtpaar 
leende op 26 mei 1656 nog f3150,- aan Rembrandt Harmensz van Rijn. 
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Zoon Steven werd in 1625 geboren in Gronau, hij werd chirurgijn in 
Zwammerdam. Georgius, de volgende zoon, werd geboren ca. 1629 en was Remon
strants predikant, achtereenvolgens te Kampen en te Gouda. Hij bleef naar alle 
waarschijnlijkheid ongehuwd en zal kort na zijn vader jong zijn overleden. 
De jongste zoon van het gezin was Johannes, die eveneens in Gronau ca. 1632 
moet zijn geboren; deze dichter-chirurgijn is wellicht de beroemdste telg uit het 
geslacht en werd door Nicolaas Maes met zijn medeleden van het chirurgijnsgilde 
in Amsterdam geportretteerd. 
De befaamde Gerard Brandt noemt Koenerding in zijn lijvige werk over de geschie
denis van het Remonstrantisme en eveneens komt hij voor in het verhaal van 
Vorstius over diens omzwervingen in Duitsland. Johannes Andreas zou er samen 
met een edelman door de graaf van Steinfurt op uitgezonden te zijn om Vorstius 
met een koets op te halen en hem te bewegen naar Steinfurt te komen. Vorstius 
gaf hieraan echter geen gehoor. 

Het Duitse avontuur van Koenerding eindigde in 1634 toen hij als Remonstran{ 
uit zijn dienst werd gestoten. Met vrouw en vier kinderen begaf hij zich daarop 
naar Holland. Koenerdings naam was reeds in 1631 in de Remonstrantse vergade
ring te Rotterdam genoemd onder degenen die men graag terug zou zien voor de 
bediening binnen de landsgrenzen. Lang is Koenerding niet zonder predikant
plaats gebleven en werd omstreeks 1635 aangesteld bij de Remonstrantse gemeen
te te Zwammerdam, waar hij tot zijn overlijden zou blijven. Over deze periode 
weten we weinig. Zijn leven zal niet veel hebben afgeweken van dat van andere 
predikanten in zijn tijd. Met een jaarwedde van vermoedelijk niet meer dan f 500,
leefde het gezin in betrekkelijke welstand. Voor een dergelijk bedrag kon, zoals een 
pamflet uit die tijd vermeldt, een predikant maar moeilijk rondkomen. Toch kon 
men zich er een goede dagelijke maaltijd van bekostigen, wat boeken kopen, aal
moezen geven en zich een wasvrouw permitteren. 

In 1650 kwam er wat turbulentie in het gezin, toen zoon Georgius door de magi
straat van Kampen na twee predikbeurten in het gevang werd gegooid wegens 
Remonstantse preken. Georgius had niet gedacht dat de pamfletten tegen de 
Remonstanten nog zo strak in Kampen zouden worden gehanteerd. Toch liet de 
magistraat van Kampen het niet zo maar gaan en hield men hem enkele maanden 
gevangen. De briefwisseling met zijn broer Johannes en met zijn vader zijn 
bewaard gebleven. Vader Johannes Andreas stuurde een brief aan de Kampense 
magistraat om te trachten zijn zoon vrij te krijgen. Zo schreef hij: 
"Uwe E.E. onderdanige dienaer ondergeschr. Heeft onlangs verstaen, hoe door U 
lest zijn sone Georgius Konerdingius, zijnde proponent tot Campen, geapprendeerd 
is, en aldaer in gevangenisse gehouden worde t welk suppliant, zijn lieve huys
vrouw en andere zijne aengehoorige in hertelycke droefheyt gestelt heeft, enz." en 
verder:" ... Hij [Johannes Andreas] heeft noyt een stuyver van zijn ouders geerreft, 
ja zijn vader vroegh in syn kindsche jaren overleden zijnde en op zijn lijf een prijs 
van 500 Goutguldens uitgeloofd door Steinfurtse priesters ... ". 

Op 28 december, na bijna 3 maanden gevangenis, schreef Gregorius nogmaals een 
brief aan de Kampense magistraat. Hij slaagde er niet in deze milder te stemmen 
en bood aan tot betaling van de hem opgelegde boete van f200,-, zijn bibliotheek 
en een paar kledingstukken te accepteren. Het schrijven bevat een lijst met 15 
theologische boeken die nu een vermogen waard zouden zijn geweest, maar die in 
1650 de f200,- niet konden dekken: " ... beslist duur waren de Opera Omnia 
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Theologica, Casparia Sibelii, in fol. III volum, waarvoor mijn vader onlanhes 36 
gulden betaelt heeft, de Biblia Hebraïca, onlanghs nieuw gekocht voor 12 gulden, 
Colloquia Erasmi, onlanghs nieuw gekoght voor 1 gulden, N. Testam. Graec, 
onlanghs gekoght voor 2 gulden en 10 stuivers en een Nieuw testament, duyts, 
nieuw gekoght voor 1 gulden. lek hebbe oock een swardt en groen laeckens kleet, 
waarvan ick t beste sal laeten uijtkiesen, ten minste 12 guldens waert. Mijn lin
nen, als hemden, beffen, neusdoecken etc te saemen wel rijckelijck 10 gulden 
waert. Nog een mantel 10 gulden waert ... ". 
Schepenen en Raad besloten dat hij voldoende borg stelde en dat hij moest zweren 
het bedrag binnen een maand moest voldoen. Daarop werd Georgius op 22 januari 
vrij te laten. 

Vader Koenerding overleed op 14 juni 1657 en werd onder de klasse van f6,
begraven op het kerkhof van Zwammerdam. Zelf had Koenerding aangekondigd 

... ~ niet in de kerk te willen rusten, waaruit de Calvinisten hem verbannen hadden. 
' Zijn zerk droeg een grafschrift van de beroemde G.Brandt en is als zodanig 

bewaard gebleven in de bundel van zijn zoon Johannes, Landsleven Lof van 
Mejufvrouw Petronella Kats: 

Die veel gezien heeft en geleezen 
Die wys was, zonder trots te weezen, 
Geleerd, dog zonder dat hij ët wist, 
Een vijand van der kerken twist, 
Die om de waarheit heeft geleeden, 
En God gevreest, rust hier beneeden 

G. Brandt 

Het grafschrift werd later als storend ervaren en verwijderd. Ook al behoorde 
Koenerding niet tot de meest vooraanstaande Remonstranten, toch heeft hij zeker 
zijn plaats in de geschiedenis verdiend. 

• 

Extract uit het Stads-Trouwboek van Rotterdam, de ondertrouw d.d. 17 Juni 1746: 
''Barent Berrigstroom, j.m. van Stokholm, en Anna Apolonia Hermans, j.d. van 

.u. Dusseldorp, de drie Houwelijksche proclamatien gedaan den 3. Julij 1746; 
1 
de huwelijx proclamatien van de hier nevengem: personen zijn op ordre van de 
Heeren Burgemrm geroyeert, omdat aan haar Ed: Gr. Agtb: is gebleken dat de 
nevengem: Barend Berrigstroom in den jare 17 46 in der stille sonder kennisse van 
de bruyt & sonder haar te trouwen, na Oost Indien is gevaren, zoo hij is onderrigt 
worden voor Bootsman en vandaar naar Persien. 
Op den 14. November 1747 opt schip 't Huijs ten Donk, wegens t pleegen van eeni
ge misdaden, is gesloten in de Boeyen en daer uijt hebbende weten te breken, van 't 
selve schip toen leggende voor Out Passara in Turkijen is gevlugt en onder t gebied 
van die van Turkijen overgeloopen, 
breder volgens attestatie den 31. Juli 1751 voor den Nots. Cornelis van der Looy & 
getg. alhier gepasst hij Simon Nicolaij opt selve schip als provoost hebbende geva
ren en verder van nog drie daer bij zijnde verklaringen van 't Scheepsvolk onder de 
hand geteekend". 
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(door Leo Gijswijt) 
Op 26-12-1694 werd in de Franse Kerk te Dordrecht het huwelijk gesloten tussen 
de 40-jarige Willem Geisweit en Johanna van den Broek, de in 1671 geboren doch
ter van Cornelis van den Broeck, suikerbakker, en Annat.Quintijn. De ondertrouw 
had op 10 december in Gorinchem plaatsgevonden; waarom aldaar is mij niet 
bekend, want behalve een economische binding met die plaats kan er geen andere 
reden geweest zijn dan dat. Willem kocht er dan wel op 12-11-1694 een huis in de 
Molenstraat voor f410,-, maar hij kwam oorspronkelijk uit Zaltbommel en 
Johanna's voorgeslacht woonde al veel langere tijd in Dordrecht. Wel werden uit 
dit huwelijk zeven kinderen te Gorinchem gedoopt (zie '1340', maart en juni 1994). 
Hoe dan ook, na het huwelijk verkreeg Johanna op 14-4-1695 kerkelijke attestatie 
(van Dordrecht) naar Gorinchem en Willem kocht daar op 4-6-1695 een hof aan de 
Nieuwstad voor f212,50. Hij werd er ontvanger, maar hij machtigde voor zaken te 
Dordrecht (o.a. voor zijn windoliemolen aan de 's-Gravendeelseweg) op 4-12-1727. 
Er bleef dus voor hem een economische band tussen die twee plaatsen. Willem 
overleed in Gorinchem op 4-6-1732. 
Johanna van den Broek testeerde 27-7-1732 te Gorinchem, werd echter in 1745 
vermeld als wonende te Schoonhoven en overleed in Utrecht op 17-11-1748. 
Op het huwelijk van Willem en Johanna werd door Johannis Goris (mogelijk zijn 
grootvader) een huwelijksdicht gemaakt, een pamflet dat zich in de Collectie 
Geisweit van der Netten (ARA Den Haag, Familie-collecties, Inv. W. Visser, Nr. 
21.02.67) bevindt. Vanwege de slechte kwaliteit van de kopie heb ik getracht, voor 
zover mogelijk, de tekst van dit pamfet hiernaast authentiek weer te geven: 
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Op het Huwclij~k van d'Hecr 

"\VILLEl\.1 -G.EISWEIT 
En Mejuffrouw 

Toi D O R D R E C H T, 

Gcdruckt by .711cobt11 wll<kr lf/frJ , ,Bocck-dnickcr en Bocck-•crkoo
. rcr. n11.r.ll: dr: Brouwcry nn 't Kruys , 169+ 

het originele pamflet 
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Op het Huwelijck van d'Heer 

WILLEM GEISWEIT 
En Mejuffrouw 

JOHANNA VANDEN BROECK, 
Vereenight met den Bandt des Houwelijcx, in Dordrecht 

den 26. December 1694. 

Terwijl Boreas druckt met felle Winter ulagen, 
De Kruyden, 't Blom-gewas, 't geen Flora treuren doet, 
Nochtans kan hy Cupied 'het Minnen niet ontjagen, 
Noch sijne Liefde-toorts uytdempen met de uoet. 
Hier stookt het dertel Wigt een uier uol liefde stralen, 
Wijst haer hier ulak de weg tot Liefdens lust prieel, 
Alwaer de Góön uermengt, met al de Nimphen pralen, 
En daer uan wedersijts een yder heeft sijn deel. 
Omhelst hier Bruydegom met ureugt dees ureugt der 
Nimphe, 
En uoegt u aen de kant uan haer begaefde leen, 
Beschout haer strale glans die uan haer hooft komt 
glimphe, 
Die u trock uan Siluaan 'tot Trouwens trouwighêen. 
Hier toont sig nu de tijt met gonst ten blaek uerschenen, 
Hier 's nu geen hinderpael of rampspoet die u dreygt, 
De jacht is goet geweest, de wolck is nu uerdwenen 
Wijl gy een urye Jacht als Jager-meester krijgt, 
Jaagt nu ury onbeschroomt, want niets kan u beletten 
't Voltoijen uan u wensch, en tracht terwijl gy kunt, 
In 't ulugste uan u tijt u zetel uast te setten. 
Terwijl de Jacht-Godin u hier haer Jacht uergunt; 
Heeft Sint Niclaas gewilt, dat gy u Schoen soudt brengen, 
Hy heeft u oock uergost een aengenaem present. 
Wilt dan met danckbaerheyt hem offerhanden plengen, 

Op dat soo blijcken mach, dat gy sijn gift erkent. 
Mocht Paris op dees tijdt op nieuws sijn oordeel uellen, 
En moest Apelles hier dees schoon Athener-beeft 
In 't aensien uande Goon, op het paneel gaen stellen 
Voor Hollant, een Portrait origineel geteelt; 
Wel mocht hy hier te recht Johannaes schoone leden 
Vercieren met 't Pin.ceel, stracx hoorde men 't geroep: 
Komt hier ghy Charites ghy wint den prijs, en heden 
Koos Paris tot sijn Bruyt dit Nimphje uanden Broeck, 
Die altijdt is geweest een lust der Jonge Maegden, 
Der Musen Speelgenoot, geroemt in 't Musen Choor, 
Waer uan Parnassi hoogh en Helicon afwaegde, 
Leyt af haer stuurs gewaet, en geeft Cupied 'gehoor: 
Men sal de twist Godin haer saet niet doen uerspreijen 
Noch dempen; Themis recht het steunsel uande Trouw. 
't Betaemt dees onheyls plaeg u in dees staet te mijen, 
En staet u leuens tijt in een eendragte uouw. 
Hier sluyt de Pen, uerswackt om Lauwers meer te ulegten, 
Terwijl gy 't Lauwer-groen aen ueele hier ontruckt, 
En weet u aen de gonst uan eene Nimph tè hechten, 
Gy die noyt uoor een last tot liefde hebt gebuckt. 
Hier breeckt u Dienaer af, Godt wil u beyde sparen, 
En geef u ueel uoorspoet hier in dit Aertsche dal, 
Hier na de eeuwige ureugt; waer ick mee hoop te uaren, 
Want buyten dese wensch, behoefje niet met al. 

Aen de Speelnootjens. 
Wanneer door duysterheyt de Son uerliest haer stralen, 
En stracx den Donder Godt Nephtuyn sijn uloet doet malen 
Tot aen het Hemels Hof, en sproeyt den kloot met nat, 
Daer eertijds Phrebiglans soet ingedoocken sat. 
So gaet het met die geen, die in haer jonge Jaren, 
Hier op het Aertsche pleyn, met niemant tracht te Paren. 
Sr: lustig Speelgenoots, of Juffers, aen den dans, 
Mengt ury u Duytse tael, met het beroemde Frans. 

J O H A N N I S G O R I S , fecit. 

Tot DORDRECHT, 
Gedruckt by Jacobus vander Wiel, Boeck-drucker en Boeck-verkoo

per, naest de Brouwery van 't Kruys, 1694. 
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(van de afdeling EPRO, Gemeentearchief Rotterdam) 

De film 'Hartstocht & Heimwee in Rotterdam' geeft een impressie van deze stad 
tussen 1850 en 1940. Het is de hoofdbijdrage van het Gemeentearchief Rotterdam 
aan Rotterdam 2001, Culturele Hoofdstad van Europa. 

Wie door de betonnen binnenstad van Rotterdam loopt, denkt vroeg of laat aan het 
bombardement: vrijwel nergens is nog een monumentaal pand te zien. Maar ook 
voor de oorlog werd er al veel gesloopt in de stad. Rotterdammers zijn altijd al toe
komstbouwers geweest. Wie toch het verleden van de stad wil ervaren, moet naar 
'Hartstocht & Heimwee in Rotterdam'. Deze film vertelt de geschiedenis van een 
stad, die misschien wel haar hart verloor, maar niet haar ziel. Op basis van dui
zenden ansichten, stadsplattegronden en foto's uit het Gemeentearchief geeft de 
film een digitale constructie van het vooroorlogse Rotterdam. 

De film, gemaakt door Janwillem de Kok, vertelt over de periode tussen 1850 en 
1940, Rotterdams bloeiperiode. De bevolking groeide hard in korte tijd, zodat de 
stad zowat uit haar voegen barstte. Tegelijkertijd stortte men zich op de haven
functie van de stad, die daardoor een doorvoer- en distributiecentrum werd. In 
deze periode ontstond het hedendaagse karakter van Rotterdam. Deze ontwikke
ling van kleine havenstad naar metropool wordt verteld aan de hand van het leven 
van twee immigranten: de Zeeuwse Johanna Leijnse, die in 1901 op elfjarige leef-

foto: Jan Retel 
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tijd naar haar familie in Rotterdam verhuisde, en de joodse tekenaar Jozef 
Paardekoper. Hun levens voeren de kijkers mee van de Botersloot naar de 
Coolsingel en van de Schiekade naar het Hofplein. 

De sfeer van toen 
"Deze film is op ieder gebied een hoogstandje", zegt onderzoeker Joka Davids, die 
voor de film maandenlang in het Gemeentearchief rondneusde. Ze vond er prachti
ge, veelal onbekende foto's met portretten, straattaferelen en stadsgezichten. "De 
film bestaat, op een paar oude filmscènes na, uit foto's. Die vormen de basis voor 
de scènes in de film". Zo is te zien hoe de directeur van Gemeentewerken, G.J. de 
Jongh, samen met zijn kleindochter de havens inspecteert. Een paartje loopt in een 
door gaslantaarns verlichte straat, een man met een gleufhoed spoedt zich door de 
regen naar huis. 

Hommage aan een verdwenen stad 
'1e makers van 'Hartstocht & Heimwee' willen niet sentimenteel doen over hoe 

~ooi de stad vroeger was. Wel willen ze laten zien dat de stad een geschiedenis 
heeft en dat het de moeite waard is om daar zorgvuldig mee om te gaan. 
"Rotterdammers kijken teveel vooruit en te weinig achterom. De slopershamer zou 
in het wapen van Rotterdam niet misstaan". De film is een hommage aan een ver
dwenen stad en is bedoeld voor iedereen. Voor nieuwe, jonge en oude 
Rotterdammers. 

De film draait in Calypso 2001, het culturele ontmoetingscentrum van Rotterdam 
2001 - Culturele Hoofdstad van Europa, gevestigd aan de Mauritsweg 5. Tot eind 
november is de film regelmatig te zien op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 
en zondag. Gedetailleerde informatie is te verkrijgen bij de informatiebalie van 
Rotterdam 2001, tel. (010) 402 2001 of via hun website <www.rotterdam200l.nl>. 
Toegangskaarten à fl0,- zijn te verkrijgen via de informatiebalie van Rotterdam 
2001 in Calypso en bij Las Palmas en Ticketservice Nederland (postkantoren, 
Grenswisselkantoren, de grotere VVV's). 

De volgende inschrijving in het Stads-Trouwboek van Rotterdam is wel op zijn 
minst opmerkelijk te noemen; de ondertrouw d.d. 30 November 1759 tussen: 
"Johan Hendrik Wedemeijer, j.m. van Hanover en Maria Blom, j.d. wonende 

'-8-otterdam; -.......,. 

Den 4. December 1759 is door de heeren Burgemeesteren geconsenteerd ten versoe
ke van Jan Hendrik Scheerken als vader en voogd over sijn minderjarige dogter 
Cornelia Scheerken, dat de voortgang van de Huwelijks proklamatie tussen de hier 
nevens staande personen werden gestuit; 
Is op ordr van de heeren burgemeesteren geconsenteert om het tweede en derde 
gebot te laten gaan den 9. Augustus 1760; 
Zijn getrouwd den 17. Augustus 1760 geassisteer met haer kind genaamt Johanna 
Maria het welk Sij verklaren het kind tot Egt annemen; ijder f 3,-". 

Zouden de namen van Cornelia en Johanna Maria verwisseld zijn of zou er ten gun
ste van de voortgang van het huwelijk inmiddels een tweede kind ter wereld zijn 
gekomen ... ? 
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jubileumboek NGV-Afd. Delfland: 
Ter viering van het 5- en 10-jarig jubileum van de Afdeling Delfland van de 
Nederlandse Genealogische Vereniging verschenen twee publicaties. Deze uitga
ven waren reeds uitverkocht op de datum van de presentatie. Daarna is het vele 
jaren stil geweest op het gebied van publicaties binnen de afdeling. 
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de afdeling zal als hoogtepunt van 
de viering eind november 2001 een fraai boek met een voor genealogen zeer inte
ressante inhoud verschijnen. Het boek bevat een keur aan (circa 40) artikelen op 
genealogisch en historisch gebied, terwijl ook unieke bronbewerkingen niet ontbre
ken. Alle artikelen zijn voornamelijk gerelateerd aan de Delflandse regio en Zuid
Holland. De bijdragen zijn geschreven door diverse archivarissen, enthousiaste 
genealogen en leden van de afdeling Delfland. 

Onderwerpen in de publicatie zijn o.a.: Delflandse zoeaven, fruittelers ron._1 
'---" Poeldijk, een vijlkappersfamilie, vuurwerk maken in de 19e eeuw, een IJslander 

legende, een boerderij en haar bewoners, het zedelijk lichaam, de geschiedenis van 
een Delfse snuifmolen, en bedrijfsgeschiedenissen. 
Maar ook treffen we tal van gegevens aan in de opgenomen kwartierstaten, stam
reeksen en genealogieën met zeer veel familienamen. Kortom inhoud, uitvoering 
en omvang zijn de moeite waard! 
De uitgave zal ingenaaid circa 475 pagina's omvatten in formaat 17 x 24 cm met 
ruim 40 foto's en afbeeldingen. De prijs van het jubileumboek bedraagt f 45,- excl. 
verzendkosten; het boek zal eind november 2001, dus kort voor Sinterklaas ver
schijnen. 
U kunt uw bestelling plaatsen door het verschuldigde bedrag over te maken op 
rek. nr. 058.94.82.467 t.n.v. mevr. A.P.J. K.äyser-van der Zee inzake NGV Delfland 
publicatierekening te Pijnacker. Wilt u ook bij telebanking uw naam en adres ver
melden? U kunt ook per e-mail bestellen bij <p.h.h.scharp@kabelfoon.nl>. De 
genoemde prijs is exclusief verzendkosten, die voor dit 'gewichtige' boek ca. f 15,
per exemplaar bedragen. 

NGV-Afd. West Noord-Brabant: 
Het programma voor de najaarsbijeenkomsten van deze afdeling (adres Pelgrims
kerk, Langendijk 50, Breda, aanvang 20:00 uur), luidt als volgt: 
dinsdag 9 oktober 2001: VAN SCHOENENDOOS TOT FAMILIEARCHIEF, door mevr. Len~-
Kukler-van Gemert en mevr. Inge Raben-van der Meulen; 1e.-
dinsdag 20 november 2001: COMPUTERAVOND. 

[red.] 

Doopboek Rooms-Katholiek Delfshaven 10 November 1794: 
"Pieter Engelbert, zoon van Reijnier Niewenhuijsen en Geertruij Schortie, getui
gen: Willem Niewenhuijsen en Maria Eva Corens; Dit kind kan van 't geld onzer 
armen niet trekken! De ouders zijn vreemdelingen, vioolspelers, vertoeven tijdelijk 
hier omdat zij ter oorzake van de oorlog in hun woonplaats Vrijaldenhoven in 
Guulkerland, niet kunnen wederkeren". 
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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. De volgende bijeenkomst zal plaats hebben in een zaal van 
Restaurant Statenburcht, Bentinckplein 1-4 te Rotterdam; bereikbaar met 
tramlijn 3 en buslijnen 33 en 39. 

18 september 2001 - dinsdag, 20:00 uur: CONTACTAVOND. Velen onder ons k9men 
tijdens hun genealogisch onderzoek problemen tegen waar zij niet uit kunnen 
komen. Tijdens deze contactavond is er voor hen gelegenheid vragen te stellen aan 
de andere aanwezigen of aan bestuursleden. Zij die nieuw zijn in de vereniging 
kunnen hun eerste ervaringen uitwisselen met de meer ervaren onderzoekers. 
Neemt u vooral uw documentatie mee in de vorm van mappen, kaartenbakken, etc. 
zodat deze avond een nuttig aspect kan krijgen. Ingewikkelde of uitgebreide vra-
~p kunt u enkele weken van tevoren aan een van de bestuursleden in de colofon 
cpag.304)toezenden. 

25 oktober 2001- donderdag. 20:00 uur: COMPUTERAVOND. De heer F. Manche uit 
Amersfoort zal ons een demonstratie geven van het computerprogramma 'Pro-Gen' 
en daarbij vertellen wat de beste criteria kunnen zijn voor de keuze van een gene
alogisch programma. Ook zal hij ons informeren over genealogie op internet. 

22 november 2001 - donderdag. 20:00 uur: LEZING door de heer Wolters met als 
onderwerp 'STAATSE MILITAIREN'. Bijna iedereen heeft wel een militair onder zijn 
voorouders, een van de moeilijkste beroepen voor genealogisch onderzoek. De heer 
Wolters zal ons in zijn voordracht uiteenzetten wat de mogelijkheden zijn voor 
onderzoek in diverse bronnen. Wij verzoeken u om eventuele vragen ongeveer 3 
weken van te voren schriftelijk bij de secretaris in te dienen, zodat de heer Wolters 
zich daar op kan voorbereiden en hij dus een zo goed mogelijk antwoord kan geven. 

[het Afdelingsbestuur} 

(door E.J. van Rooij) 
Overzicht van de penningmeester van gedane uitgaven over het jaar 2000 en begro
• 1.g over het jaar 2001 van de Afdeling Rotterdam en Omstreken van de NGV. _, 

(alle bedragen in guldens) Uitgaven Begroot Uitgaven Begroot 
1999 2000 2000 2001 

Vervaardiging van het afdelingsblad '1340' 
en het verzenden daarvan 6741,10 7000,- 6107,08 7600,-
Zaalhuur en sprekers 1634,90 2100,- 1985,60 2300,-
Kosten bestuur, secretariaat, benodigdheden 666,90 800,- 527,09 900,-
Dienst Informatie & Promotie 10,80 200,- 41,05 250,-
Documentatie 108,64 300,- 141,95 400,-
Diversen 50,86 200,- 250,-
Houden van de enquête 1999 930,44 

Totaal 10143,64 10600,- 8802,77 11700,-
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leder 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>. 

260. EMMER(-AY/1/IE/IJ/Y) (herplaatsing) 
a) Willem Emmeray, geb. 's-Gravenhage 1650, tr. Jannetje van Dam; gevr.: voorouders 
van Willem; 
b) Pierre Emmery, tr. Delft 1616; gevr.: is dit familie van Willem Emmeray die genoerr • 
is bij a) en zo ja, wat is de relatie? 
0.S. Johansen, Van Beethouenlaan 58, 2912 VL Nieuwerkerk a.d. IJssel 

264. VERHAAST 
Gijsbert Gijsbertse Verhaast, impostmeester op het gemaal over deze stad (Rotterdam), 
tr. Rotterdam (geref. 11-/25-1-1654) Trijntje Duickelaar (van Teijlingen). Kinderen: 
Balichie, Pleuntje, Maria (3x), Gijsbert, Willemtie, Barent, Corstiaen; doopgetuigen: 
Baeltje Jacobs (Wartla?), Willem Corstiaans (Duijkelaar), Korstiaan Korstiaans, 
Magdalena Abrahams, Gijsbert Gijsbertse, Merientje Kles, Abigael Dirks, Claes Gijsberts 
Voorhaes, Maartje Corstiaans, Jannetje Jans, Ermpje Jans. 
Wie heeft aanwijzingen omtrent voorouders Gijsbert Gijsbertse Verhaast? 
meur. C.E. de Heer, Wilhelminastraat 81, 2651 DK Berkel en Rodenrijs, 
e-mail <cedeheer@box.nl> 

265. VAN DER HO(E)VEN / GOUWENTAK / STOLK 
Arie (Arend) van der Hoeven, ged. Berkel (ZH) 11-12-1678, molenaar te Rodenrijs, otr./tr. 
9-/25-1-1705 Marijtje Gouwentak, j.d. van Sestienhove, parochie Overschie. Op 25-10-
1730 was zij in Schiedam doopgetuige, dr. v. Ary Gouwentak en Lijsbeth Leendertsdr 
filQJ.k. Volgens een akte van indemniteit: "Arie Huybregts en sijn vrouw Lijsbeth 
Leenderts Stolk en haar 2 kinderen van Overschie naar Berkel". 
Gevr.: nadere gegevens betreffende bovengenoemde personen en hun voorgeslacht. 

266. 'T GILDE / P ALING(H) / KLEIJBURG / BOUTKAN 
Job 't Gilde, j.m., geb. St. Annapolder, ged. Rockanje 30-10-1678, overl. (aangeg.) ~ 
Annapolder 3-10-1757, tr. Nieuw Helvoet 25-5-1704 Truytje Paling(h), j.d., geb. Nieuw 
Helvoet ca. 1680, overl. Rockanje 11-12-1741, dr. v. Witte Leendertsz Paling(h) en 
Annetje Cornelisdr Boutkan. Van Leendert's grootvader, Leendert Jopszn, is alleen 
bekend dat hij schout van de ambachtsheerlijkheid Rockanje was, voor 17-3-1730 over
leed en gehuwd was met Neeltje Jacobsdr Kleijbur~. 
Gevr.: nadere gegevens betreffende bovengenoemde personen en hun voorgeslacht. 
Drs. P. Rothstegge, Postbus 82, 9670 AB Winschoten 

267. KLEIJN /VAN VELDEN 
Graag kom ik in contact met lezers die eveneens onderzoek doen of hebben gedaan naar 
de ouders resp. voorouders van Aart Kleijn.(geb. Rotterdam 28-11-1794), zn. v. Jan 
Kleijn, zaagmolenaar te Maassluis, en Elisabeth van Velden. 
A.J. uan Deijk, De Poorterstraat 21, 2597 CR Den Haag 
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268. BRUIJSTENS 
a.) Jan Brustens. ged. Gorinchem 26-3-1638, schepen/burgemeester van Maassluis, koop
man, lid van het College van Gecommitteerden van de Visserij 1664-1707; tr. (i.m. won. 
op de Haven) Maassluis 23-4-1662 Aeltie Fransen Denick, j.d. won. op de Haven, dr. van 
Franchoys Cornelis Denick, koopman/burgemeester van Maassluis, en Catiena Gerrits. 
b.) Cornelis Bruystens, ged. Gorinchem 5-5-1784, overl. Rotterdam 28-3-1837, commissa
ris van politie te Rotterdam, bezat een koornwijnbranderij in Schiedam, tr. (i.m. won. 
Delftsevaart 225) Gorinchem 17-4-1805 Anna Diderica Voet, geb. Muiden, won. 
Zoetermeer, wed. van Adrianus Kindt, dr. v. Dirk Voet. 
Gevr.: nageslacht van zowel a) Jan Brustens als van b) Cornelis Bruystens 
H.J. Bruystens, Van Maerlantpark 29, 2902 BR Capelle a.d. IJssel 

269. (VAN) (K)COESVELD(T) 
Een van mijn voorvaders is Adriaen Michielsz van Coesvelt. hij moet ca. 1650 geboren 
zijn en zijn vader was natuurlijk Michiel. Een doopinschrijving heb ik niet kunnen vinden 

Utrecht, Rotterdam en Amsterdam, maar er woonde rond die tijd wel een familie in 
~tterdam waar de naam Michiel in voorkwam: 

Michiel Laurensz Coetsveldt, j.m. van Vlaardingen, won. Lombartstraat, otr. Rotterdam 
11-10-1671, tr. Ketel 25-10-1671 Jacomijntje Arijens, wed. van Heyndrick Jansen, van 
Harderwijk, won. Lombartstraat. Waarschijnlijk overleed Jacomijntje kort daarna, of 
leefde op dat moment nog een andere Michiel in Rotterdam, want het doopboek vermeldt 
de volgende drie kinderen bij een andere vrouw: ged. 10-7-1674 Laurens (zn. v. Michiel 
Laurense Koesvelt en Catrina Cornelis Blau), ged. 13-7-1677 Sara (dr. v. Machiel 
Koesvelt en Catarina Blaeu), ged. 26-9-1679 Kornelus (zn. v. Michiel Lourense Koesvelt 
en Catrina Kornelusse Blaeu); dit andere huwelijk werd niet te Rotterdam gesloten. 
Voorts vond ik te Rotterdam nog de doop op 3-3-1676 van Maria, dr. v. Jan Machielse van 
Koesvelt en Geertruijt Adriaens de Koek, hun huwelijkwerd te Delfshaven gesloten op 29-
6-1671 (otr. Rotterdam 14-6-1671). Misschien waren deze Jan Machielse en Adriaen 
Michielsz broers? 
Gevr.: nadere gegevens omtrent bovengenoemde personen, in het bijzonder over Adriaen 
Michielsz van Coesvelt, en contact met personen die eveneens onderzoek doen of hebben 
gedaan naar de naam (van) (K)Coesveld(t). 
R.E.Q. van Koetsveld, Northacre, Shackleford, Surrey GUB 6AX, Engeland, 
e-mail <q@web-builders.co.uk> 

ANTWOORDEN 

258. VAN DER MARCK / LACOURT /VAN LEEUWEN (dec. 2000, pag. 280) 
In het decembernummer van '1340' eindigt de vragenrubriek met een reactie/vraag over 
1a. La Court. Ik heb over de naam enkele gegevens uit het Haagse: 
rancijntje Jansdr La Court (heel soms ook Lakoert en Akoert) otr. Den Haag 1-10-1683, 

tr. Monster 31-10-1683 Joris Claesz van Veen, wednr. van Willemijntje Jansdr van der 
Harp. Bij de doop van een van haar kinderen, J annetje van Veen, ged. Den Haag 15-8-
1687, was een Christina Acoert getuige (naast Koenraet Krees en Martijntje Pals). 
Francina Lacourt overl. Den Haag 8-2-1748 (89 jaar oud, dus geboren ca. 1658). Ik vond 
in Den Haag de doop van een Christina La Court op 21-2-1666, dr. v. Jan Jansz La Court 
en Maritje Stevens (get. Jacob Arents Pek, Lynken Jans en Maria Andriesse). Tevens de 
doop van een Annetje La Court op 7-10-1668 van dezelfde ouders (get. Maarten Salomons 
Verdiert, Elisabeth Maartense en Susanne Longhen). Tenslotte vond ik ook nog een 
ondertrouw te Den Haag van Maerten La Coert en Catharina Hacke op 16-8-1682. 
Jannetje van Veen had nog enkele broers en zussen, waarvan ik de dopen nog niet heb 
nagekeken. In Den Haag is zeker nog meer te vinden over de familie La Court. 
E. van Vloten, e-mail <e. vanvloten@chello.nl> 
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In deze rubriek kunnen alle nieuwe afdelingsleden zich nader voorstellen. Als u de 
gegevens over de stand van zaken in uw onderzoek beknopt instuurt, dan kunnen 
andere leden, die naar hetzelfde op zoek zijn of raad kunnen geven, met u contact 
opnemen. Stuur uw gegevens schriftelijk in aan: Redactie '1340', Leo Gijswijt, 
Postbus 25056, 3001 HB Rotterda.m, e-mail <ngv_rotterdam@hotmail.com>. 
Kooij-zoektocht 
Als nieuw lid (nr.128348) wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken via het 
kwartaalblad te ontdekken of er leden zijn, die aanknopingspunten vinden in mijn 
gegevens. Hieronder een kort overzicht: 
Ary J ansz. Kooij (nog onder voorbehoud), tr. Nieuwerkerk op den IJssel 28-3-1729 Grietje 
J ongebreur; 
Adrianus Kooij, ged. Nieuwerkerk op den IJssel 12-11-1741, landarbeider, tr. ald. 4-5-
1766 Maria Stolk, overl. Gouderak; 
Cornelis Kooij, ged. Nieuwerkerk op den IJssel 30-11-1766, landarbeider, later aannem 
van weg- en banwerken, tr. Capelle op den IJssel 28-8-1788 Neeltje Zeeuw, ove~ 
Moordrecht 28-4-1827; 
Ary Kooij, geb. Capelle op den IJssel 6-9-1797, sjouwer, had later een melknering in de 
Lange Baanstraat, tr. Overschie 25-5-1823 Ingetje Bos, overl. Rotterdam 23-12-1869; 
Cornelis Kooij, geb. Rotterdam 17-9-1823, melkverkoper, later assuradeur, tr. [1] ald. 12-
11-1851 Josina Gerardina Klemrink, gesch. Rotterdam 21-4-1871; tr. [2]. Amsterdam 15-
11-1871 Wilhelmina Antoinetta Beek, overl. ald. 13-1-1900. 
De rechte lijn verdwijnt hierna uit de regio. Wie heeft aanknopingspunten? Wie weet iets 
over de Lange Baanstraat (in de oorlog weggevaagd, liep ten noorden van de Hoogstraat 
tot aan Stadsvest. 
Jobse 
Ik wil binnenkort beginnen met onderzoek naar de naam Jobse. Deze familie heeft o.a. 
rond 1920 in Vlaardingen gewoond. Heeft iemand aanknopingspunten? 
Henny Jobse-Kooij, e-mail <hennyjobse@planet.nl> 

1340 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 2001: / 18,00 (€ 8, 17), te voldoen op gironr. 
5246157 t.n.v. de penningmeester, dhr. E.J. van Rooij te Schiedam. 

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

Alg. e-mail adres: ngv_rotterdam@hotmail.com 

Redactie 1340: 
L. Gijswijt, Postbus 25056, 3001 HB Rotterdam 
Verzending 1340: 
C. Rlchel-Hatersel Koning, Coppelstockstraat 2, 
3132 XN Vlaardingen 
Afdellngsbibliothecaris: 
(vacature) 
NGV Contactdienst (CALS): 
Ing. H.J. Vennik-Wagner, Burg. Van Slijpelaan 45, 
3077 AD Rotterdam, tel. (010) 479 0668 
e-mail: rkvennik@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 
© 2001 overname van teksten slechts toegestaan met vennelding van bron en auteur. 
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