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(door RoelofVennik) 

In de Middeleeuwen ontstonden in de steden gilden waarin verschillende beroeps
groepen zich verenigden. Kunstschilders werden in deze tijd en nog lang daarna 
gezien als ambachtslieden. Deze ambachtslieden werkten in opdracht van een kerk 
of voor de sociale bovenlaag van de maatschappij. Pas aan het einde van de 16e 
eeuw zien we een verbreiding van het genre ontstaan. Hierbij ontwikkelden schil
ders steeds meer een eigen stijl en hebben ze de vrijheid naast hun opdrachten te 
kiezen voor eigen onderwerpen. Schilders verenigden zich de St. Lucasgilden die 
tot het einde van de 18e eeuw bleven bestaan. 
Een groot aantal schilders woonde in de 17 e en 18e eeuw in de handelssteden van 
ons land en verdienden er met wisselend succes hun boterham. In steden als 
Rotterdam en Dordrecht waren in deze periode vaak enkele tientallen schilders te
gelijk actief. Zo vond ik door archiefonderzoek en het eenvoudig doorbladeren van 
literatuur en schilderslexicons alleen al binnen Rotterdam in de periode 1600-1900 
tussen zes- en zevenhonderd kunstschilders. Hoe deze getallen zich met Dordrecht 
verhouden is mij niet bekend, maar zeer aannemelijk is dat deze niet veel van 
elkaar zullen afwijken. 

Al vroeg verenigden de Dordtse schilders zich in het St. Lucasgilde waarin zowel 
de kunstschilders als de kladschilders bijeen kwamen. Het onderscheid tussen 
deze twee groepen ontstond pas in 1642 toen de kun.stenaars zich verenigden in de 
Confrerie van St. Lucas. Dit verband hield stand tot 1735 en werd in 1736 opge
volgd door de broederschap van St. Lucas. 
De leden van de broederschap hielden zich bezig met kunstbeschouwingen en 
waren afkomstig uit Dordtse patriciersfamilies. Dit elitaire gezelschap had slechts 
één echte schilder onder haar leden. Toen deze omstreeks 1750 vertrok, luidde dit 

-~~h~et einde in van de broederschap dat daarna een slapend bestaan leed. In 177 4 
werd tenslotte het Genootschap Pictura opgericht door Abraham van Strij, Reinier 
Goudsbergen, Willem van Koogh en Pieter Hofman. Nog in datzelfde jaar, op 1 
oktober, betrok het genootschap een van de vertrekken boven de Blauwpoort. De 
doelstellingen van Pictura zijn het gezamenlijk kunnen oefenen in het tekenen en 
beschouwingen over kunst te houden in een vooral ontspannen en gezellige sfeer. 
We kunnen in die jaren spreken van een societeitskarakter, waar gezelligheid 
voorop stond. Dit karakter bleef bestaan tot 1787, toen Pictura een meer officiële 
status kreeg. 
Het bestuur werd in 1787 gevormd door drie of vier directeuren waaruit later een 
president werd gekozen. In deze tijd van de Verlichting kwam er meer aandacht 
voor de ontplooiing van het individu en ontstonden er elders in het land soort
gelijke genootschappen zoals Felix Meritis in Amsterdam, dat in 1777 tot stand 
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kwam. Sinds haar oprichting speelde Pictura een belanrijke rol in de Dordtse 
kunstenaarskringen en schepte zij een klimaat waar de kunst kon groeien en 
bloeien. De belangrijkste inspirator is zonder twijfel de oprichter, Abraham van 
Strij (1753-1826). Tijdens zijn leven werd het prijstekenen ingevoerd. De Dordtse 
burgemeester Pieter van den Santheuvel van Driel besloot in 1792 jaarlijks 
gedurende zijn verdere leven en dat van zijn vrouw een bedrag van f 50,- te 
schenken voor een ereprijs. Hijzelf stierf in 1799 en toen zijn weduwe overleed 
kwam een bedrag van f 2500,- vrij waarvan de jaarlijkse rente voor dit doel zou 
dienen. In de jaren tot 1807 werden jaarlijks prijsmedailles uitgereikt aan ver
dienstelijke kunstenaars. Daarna wisselde de frequentie doordat de magere jaren 
waren begonnen. Dit tij keerde na het vertrek van de Fransen. Na 1816 zien we 
dat er soms ook zilveren tabaksdozen als prijs beschikbaar werden gesteld en 
geldbedragen, in 1852 varieerden die tussen f 5,- en f 25,-. Naast het tekenen 
hield Pictura zich sinds 1798 ook bezig met de architectuur. In dit jaar werd het 
Departement van Bouwkunde opgericht dat echter al in 1807 ophield te bestaan. .an 
In de eerste decennia van haar bestaan was Pictura veelal slecht gehuisvest, ver
huisde vaak en kwam van de ene ellende in de andere. Een degelijke behuizing 
kwam tenslotte in 1796 toen een aantal leden besloten zich te verenigen en een 
huis in de Nieuwstraat kochten. De kopers verhuurden enkele lokalen voor f 60,-
per jaar aan Pictura. In 1828 moest opnieuw worden uitgezien naar een ruimere 
behuizing evenals in 1900, toen het pand Oostenrijck aan de Voorstraat voor een 
bedrag van f 11450,- werd aangekocht. 
Nadat de malaise van de Franse tijd voorbij was ging het na de herwonnen vrij
heid van 1813 geleidelijk beter met het Genootschap. Na 1813 werden de kunst
beschouwingen druk bezocht. Deze werden gehouden door kunstverzamelaars, 
handelaren en kunstenaars met een eigen collectie. Ook de tekenavonden werden 
druk bezocht. Wanneer men lid wilde worden, diende men zich sinds 1787 te ver
voegen bij de directeur en hem een tekening ter hand stellen. Nadat deze tekening 
acht dagen was opgehangen werd het aspirant-lid geballoteerd. Sinds 1865 konden 
ook vrouwen lid worden en konden niet-Dortenaren door een lid worden geïntro
duceerd. 

Ondanks het succes was de 19e eeuw voor Pictura weinig vernieuwend en werd 
weinig initiatief ontplooid. Rond 1899 werd een nieuwe weg ingeslagen door met 
regelmaat tentoonstellingen te organiseren. De eerste tentoonstelling werd al in 
1799 ingericht, ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum, en werd gevolgd dQQr" 
drie tentoonstellingen in 1819, 1824 en 187 4. Na 1899 zien we dat er soms meer
dere tentoonstellingen per jaar werden ingericht. Klinkende namen passeerden de 
poorten van Pictura en exposeerden er Willy Sluiter in 1907, Jan Toorop in 1914, 
Suze Robertson in 1922 en Paul Citroen in 1957. 
Aan de kunstbeschouwingen kwamen in de 20e eeuw een einde. Deze waren sinds 
de oprichting gehouden en aan vaste regels gebonden. Het eerste reglement be
paalde o.a. in art. 4, dat "Alle Schilderijen, Teekeninge en Printen zullen moeten 
zijn geschildert geteekent of gewerkt door gehore dortenaren of inwoners". In de 
jaren 1832 en 1849 volgden aanpassingen aan het reglement. Uit de 19e eeuw zijn 
lijsten bewaard gebleven van kunstenaars en handelaren die bij Pictura gehouden 
kunstbeschouwingen hun portefeuilles getoond hebben. In deze lijsten komen we 
een aantal Rotterdamse kunstenaars tegen waarbij ik enige biografische en genea
logische gegevens heb toegevoegd. 
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In de jaren1847 en 1852: 
Ar.ie Johannes Lamme, geb. Dordrecht 27-9-1812, overl. Berg en Dal 25-2-1900, 
kunstschilder en -handelaar, eerste directeur van Museum Boymans te Rotterdam 
1852-1870, tr. Rotterdam 24-6-1835 Adriana van Gelderen, geb. Rotterdam 20-9-
1810, overl. Berg en Dal (Huis Dalhof) 5-5-1886, dr. van Dirk van Gelderen en 
Petronella Hoogstad ( een uitgebreid parenteel Lamme-Scheffer werd geplaatst in 
'1340' van mei 1992, pp. 151-152). 
Ouders van Arie Johannes Lamme waren: Arnoldus Lamme, ged. Dordrecht 1-12-
1771, overl. Rotterdam 7-3-1856, kunstschilder en -handelaar, tr. Dordrecht 5-8-
1812 Johanna Catharina Andrée (zie '1340' van mei 1992, p. 148). 
Stamvader van het geslacht Lamme is de grootvader van Amoldus, Teunis 
Bastiaans, diens zoon Arie Lamme was eveneens kunstschilder. 

In 1847 en 1867: 
Dirk v7s Blokhuyzen, geb./ged. 11-8-/6-9-1799, overl. Rotterdam 11-4-1869, kunst
schilder, ridder Ned. Leeuw, assuradeur en kunstverzamelaar en -schilder, zoon 
van Cornelis Gerbrand Blokhuizen, geb./ged. Rotterdam 7-10-/4-11-1773, overl. 
ald. 6-8-1857, cargadoor en lid van de firma Hudig en Blokhuyzen, tr. Rotterdam 
4-4-1796 Johanna fis, ged. Rotterdam 2-12-1770, overl. ald. 27-5-1838, dr. van 
Dirk Vis en Adriana Vermande. 
Stamvader Reinier Blokhuyzen was waarschijnlijk geb. Zevenhuizen 1646, van be
roep glazenmaker en kaaskoper, tr. Zevenhuizen 26-5-1675 Petronella Baelde, geb. 
Rotterdam 20-9-1655, dr. van Michiel Baelde en Catharina Crooswijk. De daarop 
volgende generaties woonden te Rotterdam. 

1848: 
G. Jonkers, kunsthandelaar te Rotterdam, verder niets bekend .. 

1858, 1866 en 1875: 
Pieter van der Dussen van Beefting, geb./ged. Rotterdam 15-/23-10-1794, overl. 
Rotterdam (Huis Walenburg) 1-7-1875, kun.stverzamelaar, lid van de gemeente
raad Rotterdam 1844-1857, tr. Rotterdam 4-9-1818 Sara Anna Mees. 
Pieter was een zoon van Aernout van Beefling, geb./ged. Rotterdam 15-3-1759, 
overl. Rotterdam 25-9-1831, Vendumeester, dep. Convoyen en Licenten der Admi
raliteit van Rotterdam, commissaris van het Waterrecht 1784-85, Vroedschap 
1787, Weesmeester enz, en kunstschilder, tr. [1] Rotterdam 3-6-1782 Jacoba Maria 
Boon, ged. Delft (Luth.) 14-12-1760, begr. Rotterdam 29-3-1800, dr. van Ds. Johan 
~vrichiel Boon en Johanna Adriana Swijggelman. 

-Aernout hertrouwde te Weesp 28-12-1803 Jacoba Dina Elisabeth Huntum. 
Het geslacht van Beefting is in de jaren '20 uitgebreid beschreven in het Ned. 
Patriciaat. Stamvader is Job Jacobsz van Beefting, die in of na 1621 te Amersfoort 
overleed, de vijfde generatie na hem, Schalkius van Beefting, geb. te Delft, werd in 
1705 poorter van Rotterdam. 

1863: 
J. Rueb, verder niets bekend. 

1870: 
Gerard Duuring, makelaar te Rotterdam, verder niets bekend. 

1879: 
Willem Theodorus van Griethuijsen, predikant te Rotterdam. 
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In 1882: 
Hendrik Veder, geb. Rotterdam 24-6-1841, overl. Rotterdam 14-5-1894, reder, 
zeilmaker, lid van de firma Hendrik Veder en kunstschilder. Ouders: Hendrik 
Veder, geb. Rotterdam 25-1-1804, over!. Rotterdam 15-6-1869, meester-zeilmaker 
en reder, tr. Lisse Jacoba van Hattem, geb. Lisse 2-11-1803, over!. Rotterdam 27-
9-1870, dr. van Cornelis van Hattem en Helena op 't Hout. 
Stamvader is John Veder, geb. ca. 1690; zijn zoon Robbert Veder, geb. Lerwick 
(Schotland), tr. Rotterdam 17-1-1753 Helena Young. 

1891: 
J.J. Tiele, verder niets bekend. 

1892: 
Kunsthandel Olzenzeel te Rotterdam, verder niets bekend. 

• 

'Schepen op de Maas~ Hendrik Veder 

324 jaargang 15 - 2001 1340 NGV-Afd. Rotterdam e.o. 



(door E.R. van Dooremalen) 

Op 2 april 1959 overleed te Dordrecht op 108-jarige leeftijd Neeltje van Velsen. Zij 
werd geboren op 21 januari 1851 te Jutphaas. Haar ouders overleden allebei te 
Delft in 1853. Hierdoor belandde Neeltje op 25 augustus 1855 samen met haar 
broer Gerrit Pieter en haar zuster Petronella Catharina van Velsen in het wees
huis van Dordrecht. Neeltje trouwde twee keer, nl. in 1874 en in 1894. Uit het 
eerste huwelijk volgden vier kinderen en uit het tweede huwelijk in 1894 een 
dochter. Op haar oude dag bezocht ze bijeenkomsten van het Leger Des Heils in 
het Kromhout te Dordrecht. Hieronder volgt de stamreeks van Neeltje van Velsen. 

Stamreeks 
I Geerit Pieterse vsn Velse 1, j.m. van de Westmaes, won. scheep., geass. met 

zijn vader (1707), wednr. van de Westmaes, won. buijten de Sluijspoort (1711), 
overl. voor 1733, otr./tr. [1] Dordrecht 6-/28-3-1707 Abigael Abrahams vsn der 
Beeck, ged. Dordrecht 23-12-1689 (als Belijtjen),j.d. van Dordrecht, won. bij 
de Sluijspoort, geass. met Marijcke Abrahams van der Beeck, haer suster, 
begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 3-10-1711 in 't Kijsershof, dr. v. Abram Janssen 
van Beeck en Beeltje (Belia) Jans; otr./tr. [2] Dordrecht 6-/20-12-1711 Francina 
(Frsncijntje) vsn Helmont, ged. Dordrecht 20-10-1677,j.d. van Dordrecht, 
won. buijten de Sluijspoort, dr. v. Thomas Franssen van Helmondt en 
Geertruijd Geurtsz (Jeuriaens). 
Uit huwelijk [1]: 
1. Pieter, geb. tussen 1707 en 1711, volgt IL 
2.Abrshsm, ged. Dordrecht 20-3-1709. 
3. MetJe, ged. Dordrecht 12-12-1710, begr. ald. (Nieuwkerk) 4-5-1745 

ongehuwt in de Backstraat. 
Uit huwelijk [2]: 
4. Thomas, ged. Dordrecht 12-9-1714, j .m. van Dordrecht won. buijten de 

Sluijspoort, geass. met zijn moeder Francijntje van Helmondt, wed. Geerit 
Pieterse van Velsen, otr./tr. ald. 19-9-/6-10-1737 Rebekka vsn Eck, j.d. 
van Dordrecht, won. buijten de Sluijspoort, geass. met haer zuster Jenneke 
van Eck, huijsvr. van Dirk de Visser en volgens consent van haer moeder 
Pleuntie Wandels, wed. Jan Paulusse van Eck, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 
16-4-1778. 

1 
II Pieter van Velsen, geb. tussen 1707 en 1711, j.m. van Dordrecht, won. tot 

Overschie, geass. met zijn behout moeder Francina van Helmont, wed. Geerit 
Pieterse van Velse, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 10-11-1777 op een molen op 
de Schravendeelse dijk, otr./tr. Dordrecht 24-7-/16-8-1733 Catharina (Kaatje) 
Gronthout, j.d. van Dordrecht, won. in de Marienbomstraat, geass. met haer 
vaeder Leendert Gronthout (geboden gaan tot Overschie), begr. Dordrecht 
(Nieuwkerk) 24-7-1778 (behorende onder De Mijl). 
Uit dit huwelijk: 
l.Abigelt;ïe, ged. Dordrecht 14-6-1734, j.d., geb. en won. op de grond van De 

Mijl, geáss. met haer vaeder Pieter van Velsen, begr. ald. (Nieuwkerk) 
19-7-1783 op de Schravendeelze dijk, otr./tr. Dordrecht 10-/27-7-1766 Pieter 
de Vlught, j.m., geb. en won. op de grond van De Mijl, geass. met zijn 
vader Johannis de Vlught. 
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2. Ju dik, ged. Dordrecht 9-5-1736, j .d. van Dordrecht, won. op de grond van De 
Mijl, geass. met haar vader Pieter van Velsen, overl. Dordrecht 25-1-1815 
(78 jr.), otr./tr. ald. 11-/28-5-1769 Adriaen Verheul, j.m. van Dordrecht, won. 
in de Voorstraat agter 't Stadhuis hebbende een akte van den binnevoogd 
van 't burgerweeshuis dat in 't selven opgevoed en gealimenteerd is geweest. 

3. Geertrui}, ged. Dordrecht 21-11-1738. 
4.Leendert, ged. Dordrecht 5-12-1739,j.m., geb. te Dordrecht, won. onder 

De Mijl, geass. met zijn oom Jacobus Grondhout, over!. ald. voor 1821, 
otr./tr. Dordrecht 27-11-/12-12-1779 Jacoba van der Boor, ged. Rotterdam 
31-12-1758,j.d., gehore eve buiten Rotterdam, won. in de Lijnbaan, geass. 
met haar vader Arij van der Boor, naaister, overl. Dordrecht 3-9-1831, dr. v. 
Arie van de Boor en Helena Renou. 

5. Gern·t, ged. Dordrecht 7-11-1742, volgt III. 
6. Jannetje, ged. Dordrecht 14-4-1745. 
7.Pieter, ged. Dordrecht 12-7-1746, begr. ald. (Nieuwkerk) 20-2-1783 

ongehuwd in de Kolfstraat. 
8.Johannes, ged. Dordrecht 23-5-1749, overl. ald. 25-11-1808, tr. ca. 1775 

Magdalena Eijsendoren, ged. Dordrecht 7-11-1751, over!. ald. 17-12-1808, 
dr. v. Mattheus van IJzendoorn (overl. Dordrecht 19-12-1809) en Trijntje 
Vogels ( over 1. Dubbeldam 10-1-1772). 

m Gerrit van Velsen, ged. Dordrecht 7-11-1742,j.m. geb. en won. onder den Mijl 
geass. met zijn vader Pieter van Velsen, overl. De Mijl, otr./tr. Dordrecht 7-/24-
10-1773 Hendrica Bouw(e), ged. Dordrecht 20-1-1737,j.d. geb. en won. onder 
den Mijl, overl. De Mijl 19-5-1827, dr. v. Arij Boumans en Marijke Soetermans. 
Uit dit huwelijk: 
1. Catharina Helena, ged. Dordrecht 5-8-1775, j.d. geb. en won. onder De Mijl, 

geass. met haar vader Gerrit van Velzen, otr./tr. Dordrecht 3-/20-10-1793 
Cornelis van der Plank,j.m. geb. te Dordrecht, won. even buiten de Sluis
poort, geass. met zijn vader Pleun van der Plank. 

2.Arij, ged Dordrecht 22-8-1777,j.m. geb. onder De Mijl en won. ald., met 
schriftelijk conzent van zijne vader G. van Velzen en geassisteerd met 
zijnen moeder Hendrika Bouwen, molenaar, overl. De Mijl 29-6-1839, 
otr./tr. Dordrecht 20-3-/5-4-1800 (geboden gaan tot De Mijl) Cornelia Blom, 
ged. Dordrecht 9-6-1781, j.d. geb. te Dordrecht, won. in de Suikerstraat, 
geass. met haren vader Andries Blom; Cornelia Blom kan niet schrijven 
(1838), over!. Dordrecht 2-3-1848, dr. v. Andries Blom en Elizabeth Kemp. 

3. Pieter, ged. Dordrecht 22-8-1777, volgt IV. 

IV Pieter van Velsen, ged. Dordrecht 22-8-1777, molenaar, houtslijter (1825), 
won. onder De Mijl (1823), tr. ZijtjeDirks, geb. ca. 1774 (51jr. in 1825), won. 
onder De Mijl (1823). N.B. In 1832 niet bekend of dit echtpaar nog leeft. 

326 

Uit dit huwelijk: 
1. Gerrit, geb. Haarlem ca. 1799, volgt V. 
2. Pieter Gerrit, ged. Dordrecht 15-12-1801, molenaar (1825), arbeider, overl. 

ald. 15-8-1832, tr. Dordrecht 26-1-1825 Margrita/GrietJe Barto(u), ged. 
Dordrecht 8-1-1800, dr. v. Arie Barto (molenaar) en Grietje van de Klundert. 

3.Dieverdiena, ged. Dordrecht 28-11-1804. 
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4. Henderika Catrina, ged. Dordrecht 20-6-1807, dienstbode te Dordrecht 
(1850-1860). 

5. Catharina, ged. Dordrecht 2-7-1810. 
6. Grietje, geb. Dubbeldam 18-1-1814. 

V Gerrit van Velsen, geb. Haarlem ca. 1799, steenknecht, molenaar, won. 
onder De Mijl, tr. Dordrecht 14-5-1823 Pietemella Casparina de ¼sser, ged. 
Dordrecht 1-5-1785, dienstbaar (1823), overl. Delft 18-6-1856, dr. v. Cornelis 
Matthijsz. de Visser en Jacoba Maartensz. Zwang. 
Uit dit huwelijk: 
1. Pieter, geb. Dubbeldam 30-3-1824, volgt VI. 
2. Cornelis, geb. Dubbeldam 6-7-1826, tr. Delft 7-11-1849 Lamberta Smink., 

geb. Delft 8-6-1825, overl. Delft 23-10-1862, dr. v. Martinus Smink en 
Johanna de Rooij. 

VI Pieter van Velsen, geb. Dubbeldam 30-3-1824, overl. Hof van Delft 9-10-1853 
29 jr.), tr. Delft 2-8-1848 Maartje Dorst, geb. Klaaswaal 1822, overl. Delft 
3-11-1853 (31 jr.), dr. v. Jan Dorst en Neeltje Notenboom. 
Uit dit huwelijk: 
1. Gerrit Pieter, geb. Delft 1-3-1849, kwam in het weeshuis te Dordrecht op 

25-8-1855, vertrok op 17-12-1867 naar Ridderkerk. 
2. Neeltje, geb. Jutphaas 21-1-1851, overl. Dordrecht 2-4-1959 (108 jr.), tr. [1] 

Dordrecht 6-5-1874 Hendnk van Zeben, geb. Dordrecht 19-12-1842, glas
buiger, fabr.-werkman, overl. ald. 7-10-1890, zn. v. Hermanus van Zeben 
(overl. Amersfoort voor 1874) en Goverdina Roosa; tr. [2] Dordrecht 29-3-
1894 (gesch. 31-12-1904) Rudolph Laarman, geb. Dordrecht 24-6-1851, 
smid, zn. v. Nicolaas Laarman en Johanna Elizabeth 't Hoen. 

3. Petronella Catharina, geb. Delft 11-5-1853, vertrok vanuit het weeshuis te 
Dordrecht op 12-8-1878 naar Zwijndrecht, tr. Johan Coenraad Manssen, 
geb. Amsterdam 2-12-1858, bankwerker, zij vestigden zich in Dordrecht 
vanuit Amsterdam op 23-3-1885, vertrok op 3-5-1887 naar Bloemendaal. 
Kind: Hendrikus Johannes Manssen, geb. Amsterdam 6-5-1883. 

Noot: 

1 Mogelijk was hij een zoon van: 
Pieter Gerrits Velsenaar, overl. voor 1716, zn. v. Gerrit Pieters (Velsenaar) en 
Leendertje Gerrits, otr. Westmaas 11-6-1679 Anna Creijne (Blootshooft), vermoe
delijk ged. Rotterdam 12-10-1648 (get. Annetge Gerrits, Susanna Jans, Pieter 
Engebrechse), dr. van Crijn Gerritse Blootshooft en Trijntge Engebrechts. 
Uit dit huwelijk: 
a. Gerrit, ged. Westmaas 14-4-1680. 
b. Geerit, ged. Westmaas 11-5-1681. 
c. Grijn, ged. Westmaas 11-5-1681. 

Bron: homepage van B. Blommers op http://www.geocities.com/b.blommers/g1647.htm 

• 
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(door de Afdeling EPRO, Gemeentearchief Rotterdam) 

Vanwege de aanwijzing van Rotterdam tot Culturele Hoofdstad van Europa, 
samen met Porto, is 2001 voor het Gemeentearchief een hectisch jaar geweest. Hoe 
gek dat misschien ook klinkt, daar zijn we heel blij mee. Het is immers een goed 
teken dat mensen uit zoveel verschillende disciplines zich door de geschiedenis 
lieten inspireren en de weg naar het archief wisten te vinden. 
De vorm waarin wij meewerkten was niet nieuw: het te voorschijn halen van onze 
schatten, die antwoord geven op de gestelde vragen, en het adviseren en meehelpen 
bij het tot stand brengen van eindresultaten. Anders was de schaal (zo'n 15 pro
jecten) en de vorm van die eindresultaten: naast boeken en tentoonstellingen ook 
film en theater. De film Hartstocht en Heimwee, geheel gebaseerd op foto's en be
wegend beeld uit de verzameling van het gemeentearchief, de theatervoorstelling 
Lazarus en de tentoonstellingen over het Waterproject van Rose, het Interbellum 
en de landverhuizers op Ellis Island, en nog veel meer waren alleen mogelijk door 
de extra financiële middelen in het kader van het Culturele Hoofdstad-jaar; 
daardoor kwamen dingen tot stand die anders ondenkbaar zouden zijn! 

Naast de projecten voor het Culturele Hoofdstad-jaar is er dit jaar dankzij de 
grenzeloze energie van de medewerkers nog veel meer ondernomen, zoals: 
- het project 'Digitale Stamboom', dat een grote vlucht nam en op de website tot 

ver over de wereld wordt geraadpleegd, met als hoogtepunt 10.000 bezoekers in 
de maand november; 

- het project electronische dienstverlening, waardoor via de website reproducties 
van materiaal kunnen worden besteld; 

- de inventarissen op alle stadsvernieuwingsarchieven zijn op de website 
beschikbaar; 

- alle 18.000 prenten en tekeningen kunnen digitaal in de studiezaal worden 
geraadpleegd; 

- dr. Hans van der Pauw is begonnen aan de geschiedschrijving van Rotterdam in 
de Tweede Wereldoorlog (publicatie in 2006); 

- de presentatie van het Rotterdams jaarboekje met als thema 'Rotterdam als 
internationaal cultureel brandpunt'; 

- de onderwijsprojecten 'Sporen van migratie' en 'Een straat in Rotterdam, een 
dorp in Zeeland', die zo goed waren, dat ze voor rijkssubsidie in aanmerking 
kwamen; 

- de bijzonder leuke CD-ROM voor de Rotterdamse jeugd 'Raadsels in Rotterdam'; 
- de samenwerking met Waanders in de tijdschriftenserie 'Rotterdam mijn Stad'; 
- de presentatie van het Diorama van de Nieuwe Waterweg uit 1930 in de 

Kunsthal; 
- een kleine expositie over oud-burgemeester Thomassen, direct na diens 

overlijden; 
- het leegstaande Depot O is gebruikt voor de exposities Flucht en Sjanghai; 
- in de Archiefwinkel aan de Coolsingel werden weer de nodige tentoonstellingen 

gehouden, onder meer over de kunstenaars Spetter en Derkzen van Angeren; 
- de studiezaal kreeg 15.427 bezoeken en er werden via ABS/Archeion 10228 

stukken aangevraagd, en 
- alle dagbladen werden verfilmd. 
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Ook in de Rotterdamse regio is er nogal wat gebeurd: in de loop van dit jaar 
hebben Ridderkerk en de zogenaamde B-gemeenten (Bleiswijk, Bergschenhoek, 
Berkel en Rodenrijs) het voorbeeld van Capelle en Albrandswaard gevolgd en hun 
archieven aan de zorgen van het Gemeentearchief toevertrouwd. 

2001 was ook een jaar van afscheid: Johan Okkema, die de jury van de Dutilhprijs 
en de redactie van het Rotterdams Jaarboekje blijft ondersteunen, Theo Bouwens, 
Alex van der Woel, Coby van Pelt, Coby Vrijman, Dick en Olga van Wingerden, 
Ton Hoppener, Steef Witjes, Erik-Jan Wesemann, Ingrid Lampen, Diana Hofman, 
Irma van Gent en Henk Eijssens verlieten het gemeentearchief, waaraan zij hun 
beste krachten gaven en waarvoor hen veel dank verschuldigd is. Drie vrijwilligers 
legden na 12 jaar hun functie neer: dhr. Wevers, mevr. Wijtemans en dhr. Hoeks, 
ook zij verdienen heel veel dank voor hun inzet. 
Gelukkig kwamen ook veel nieuwe medewerkers de gelederen versterken; in totaal 

rken nu zo'n 120 mannen en vrouwen bij het Gemeentearchief, inclusief de 
jwilligers, die volop hun bijdrage leveren aan de toekomst van het verleden! 

• 
(door drs. K.M. Pompe) 

De huidige stand van zaken en de planning van de Digitale Stamboom op internet 
zijn sinds de vermelding in '1340' van september enigszins veranderd en aangepast. 
Op <http://www.stamboom.rotterdam.nl> zijn nu de volgende bestanden te raad
plegen: 

Charlois 
doop gereformeerd 
trouw gereformeerd 
trouw gaarder 
ambachtstrouw 
begraven gaarder 

Delfshaven 
doop gereformeerd 
doop rooms- en oud katholiek 
• uw gaarder en trouw gaarder Schoonderloo 

uw gereformeerd 
gerechtstrouw en gerechtstrouw Schoonderloo 
begraven gaarder, register aangegeven lijken, 
begraven gaarder Schoonderloo en register 
aangegeven· lijken Schoonderloo 
begraven kerk 

Hoogvliet 
doop gereformeerd 
trouw gaarder 
ambachtstrouw 
begraven gaarder 
begraven kerk 
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periode 
1660-1812 
1660-1811 
1701-1709, 1734-1805 
1795-1811 
1701-1709, 1734-1811 

periode 
1609-1612, 1633-1812 
1672-1811 
1695-1811 
1637-1792 
1646-1733, 1742-1801 

1695-1811 
1726-1778 

periode 
1655-1811 
1763-1805 
1798-1811 
1763-1805 
1723-1750,1759, 1793-1822 
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periode 
1784-1805 
1795-1811 

Katendrecht 
trouw gaarder 
ambachtstrouw 
begraven gaarder 1715-1720, 1784-1811 

Pernis 
doop gereformeerd 
trouw gereformeerd 
trouw gaarder 
ambachtstrouw 
begraven kerk 
begraven gaarder 

Rotterdam 
doop gereformeerd 
stads trouw 
trouw gereformeerd 
trouw luthers 

IJsselmonde 
doop gereformeerd 
trouw gereformeerd 
trouw gaarder 
ambachtstrouw 
begraven gaarder 

periode 
1668-1811 
1669-1782 
1763-1806 
1805-1811 
1770-1811 
1763-1805 

periode 
1617-1811 
1576-1811 
1650-1803 
1729-1799 

periode 
1680-1811 
1680-1811 
1696-1811 
1795-1811 
1695-1811 

In 2002 wordt de Digitale Stamboom uitgebreid met: 
Cool periode 
trouw gaarder 1728-1810 
begraven gaarder 1707-1811 

Rotterdam 
doop rooms- en oud-katholiek 
doop luthers 
doop remonstrants 
doop Schotse kerk 
doop Waalse kerk 
doop doopsgezind 

periode 
1615-1811 
1604-1811 
1604-1811 
1604-1811 
1604-1811 
1700-1830 

raadpleegbaar 
mei 2002 
mei 2002 

raadpleegbaar 
mei 2002 
mei 2002 
mei 2002 
mei 2002 
mei 2002 
mei 2002 

Register van aangifte begraven te Hoogvliet, 14 Mei 1773: "Cornelis van der Man; deze 
persoon, geboortig van Leijmuijden, is opgevist in de Maas voor Hoogvliet, zijnde den 
zelve omtrent 14 dagen bevorens aldaar over boord gevallen, aangegeven door Cornelis 
van den Bergh, classis nihil". 

Register van aangifte begraven te Hoogvliet, 28 November 1768: "Cornelis van den Bergh 
als doodgraver te Hoogvliet, geeft aan t lijk van een kind, soo gesegt wert van een schuijt 
gevallen bij den Briel in de Maas, gemerkt het gespje met de letters A:. I: dog meest 
vergaan gevonden in de Griënten onder Langebackersoort, aangebragt te Hoogvliet en 
aldaer begraeven voor onvermogen, classis nihil". 
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(door Edo van Baalen) 

Conceptnotulen van de jaarvergadering van de Afdeling Rotterdam e.o. op 27 
februari 2001 in de Remonstrantse kerk. 

1. Opening 
Bij afwezigheid van de voorzitter opent de secretaris de vergadering en heet de 
aanwezigen welkom. 

2. Mededelingen 
De secretaris deelt mee, dat de voorzitter verhinderd is de vergadering bij te 
wonen. Daarom zal de secretaris de vergadering dit maal voorzitten. 

8. Verslag van de secretaris over 2000 
De secretaris leest zijn verslag over 2000 voor, dat wordt goedgekeurd. 

" Financieel verslag over 2000 
De penningmeester geeft een enkele toelichting en beantwoordt een enkele 
vraag. 

5. Verslag Kascommissie 
De penningmeester leest het verslag van de kascommissie voor. Naar aanlei
ding hiervan geeft de vergadering de penningmeester decharge over het in 
2000 gevoerde beleid. 

6. Begroting voor 2001 
Over de begroting wordt een enkele vraag gesteld en beantwoord. 

7. Bestuursverkiezing 
De heren J.C. Okkema en J. Schuunnan Hess zijn beiden aftredend. Dhr. J.C. 
Okkema wordt herkozen, dhr. J. Schuurman Hess had laten weten dat hij zich 
niet meer voor de functie beschikbaar stelt, maar toen was het boekje al uitge
geven. Hij wil nog op korte termijn zijn opvolger inwerken. Hij wordt bedankt 
voor het vele werk dat hij voor de vereniging heeft gedaan. 

8. Benoeming (plaatsvervangend) afgevaardigde 
De heren E.J. van Rooij en E.K. van Baalen worden opnieuw benoemd tot afge
vaardigde cq. plaatsvervangend afgevaardigde van onze afdeling naar de 
landelijke vergadering(en). 

9. Benoeming Kascommissie 
Onder dankzegging voor het gedane werk worden de heer W.J.H.M. van de 
Laar uit Lekkerkerk en mevrouw C.E. de Heer uit Berkel en Rodenrijs opnieuw 
benoemd in de kascommissie. Mevrouw T.Petiet uit Rotterdam wordt benoemd 
tot plaatsvervangend lid van de kascommissie. 

10. Ontwikkelingen in de vereniging 
Onder dit hoofdstuk vertelt de secretaris de namen van de nieuwe HB leden 
en geeft de penningmeester nog een toelichting. 
Een vraag of het HB zal werken met het nieuwe beleidsplan wordt positief 
beantwoord. 

ll. Rondvraag en sluiting 
Hierin komen de volgende vragen naar voren: 
a) Is het niet zinvol om minimaal 2 x per jaar te vergaderen? In de computer
afdeling gebeurt dit al. Dit voorstel wordt meegenomen naar de eerstvolgende 
bestuursvergadering. 

1340 NGV-Afd. Rotterdam e.o. jaargang 15 - 2001 331 



b) Er worden redactieleden gevraagd voor de uitgifte van het jubileumboek, dat 
ter ere van het 50-jarig bestaan in 2002 wordt uitgegeven. Ook worden nog 
schrijvers voor een artikel gezocht. Graag aanmelden bij dhr. J.C. Okkema. 
c) Kan er een extra ledenlijst van de afdeling en landelijk uitgedraaid en ter 
inzage gegeven worden? Zo kunnen de leden zien wie ei' nog meer lid is. Dit 
vragen wè na. Publicatie zou ook per E-Mail kunnen gebeuren. 
d) Is het mogelijk een computer voor de afdeling aan te schaffen? Dit wordt 
meegenomen naar de e.v. bestuursvergadering? 
e) Kunnen de E-Mail adressen van de leden in '1340' gepubliceerd }Vorden? Er 
bestaan ook E-Groups. Dit wordt met de redacteur opgenomen. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en nodigt allen 
uit voor een kop koffie/thee e:h onderling contact. • 

(door RoelofVennik) 
Op de laatste afdelingsjaarvergadering gaf Jan Schuurman Hess te kennen dat hij 
niet langer deel wilde uitmaken van het afdelingbestuur. Hoezeer we dit ook 
betreurden, we respecteerden zijn beslissing. Jan was binnen ons bestuur verant
woordelijk voor de afdelingsbibliotheek en toonde zich tijdens vergaderingen een 
kundig en slagvaardig bestuurder. We hopen hem nog vaak op onze bijeenkomsten 
te zien en wensen hem veel succes met zijn genealogisch onderzoek. Jan besloot 
het bestuur niet meteen te verlaten, maar beloofde nog enkele maanden aan te 
blijven tot in zijn vacature was voorzien. Helaas hebben wij nog niemand bereid 
gevonden zijn plaats in het bestuur in te nemen. We zijn daarom nog steeds op 
zoek naar een enthousiast lid, die in de vacature 'Bibliothecaris' wil voorzien. 

Ook zijn we op zoek naar versterking van de redactie van ons afdelingsblad 1340. 
Al 15 jaar wordt dit werk door Leo Gijswijt alleen gegaan. Hoezeer we zijn werk 
ook waarderen, moeten we toch wat zorgen uiten dat de redactie in feite door een 
persoon gedaan moet worden. We zijn dan ook op zoek naar een 2e redacteur, die 
Leo in zijn werk zou kunnen ondersteunen door bijvoorbeeld teksten te corrigeren, 
of die ander redactiewerk uit handen kan nemen. Wie nog een klein beetje tijd 
over heeft en bij voorkeur over een computer en internetverbinding beschikt, 
zouden we willen uitnodigen om zich bij ons te melden. 
Nast ondersteuning van de redactie, zijn we op zoek naar iemand die ons kan 
helpen om een website op internet voor de afdeling te bouwen en te beheren. 

Op korte termijn denkt onze CALS-functionaris Riekske Vennik-Wagner haar 
taak te beëindigen. Hoewel de bestanden van de contactdienst op internet raad
pleegbaar zullen worden, blijft de functie van CALS bestaan. Immers niet al onze 
leden hebben toegang tot internet. In de praktijk heeft deze functionaris, mede 
door deze nieuwe ontwikkeling een bijzonder lichte taak. Ook hiervoor kunt U ons 
bellen als u belangstelling heeft. Bovendien hoeft, net als bij de redactie het geval 
is, de CALS geen deel uit te maken van het bestuur. 

Naast deze vier vacatures zijn wij ook op zoek naar mensen die bereid zijn om bij 
lokale evenementen een stand te bemannen om zo de NGV en haar activiteiten 
onder aandacht van een groter publiek te brengen. Enthousiastelingen dus, die de 
vereniging een warm hart toedragen. U kunt zich melden bij de secretaris of bij 
mij (adressen: zie colofon op de achterzijde). • 
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NGV-Mdeling Delfland: 
maandag 7 januari 2002: HELPDESKAVOND. De voorgaande Helpdesk-avonden 
mochten zich in een grote belangstelling verheugen. Ook deze keer verwacht men 
weer een succesvolle avond. 

donderdag 21 februari 2002: B0DEBUSSEN, lezing door dhr. Achterberg. 
donderdag 21 maart 2002: AFDELINGSJAARVERGADERING, met aansluitend de lezing 
DE GENEALOGIE HEURTER door dhr. L. Heurter. 
Bovengenoemde avonden zullen worden gehouden in het Hervormd Kerkelijk 
Centrum, Zuideindseweg 7 te Delfgauw, te bereiken met Connexxion lijn 121, 
halte Delfgauwplein, ca. 200 m lopen. Er is voldoende parkeergelegenheid 

NGV-Mdeling Zuid-Limburg: 
~ NGV-Afdeling Zuid-Limburg heeft haar bidprentjesbestand uitgebracht op een 
'CD-ROM, de genealogische gegevens van meer dan 100.000 bidprentjes is in pdf
formaat (Acrobat Reader meegeleverd). De collectie Bouten is hierin opgenomen en 
is derhalve niet meer op floppy verkrijgbaar. De hoofdmoot van deze verzameling 
zijn natuurlijk Limburgse prentjes, maar ook aanzienlijke aantallen Brabantse 
(Tilburg), Belgische (Maaseik) en Duitse (grensstreek). Ook veel prentjes van 
Noord-Nederlanders, die begin deze eeuw in de Limburgse mijnen kwamen werken. 
Bestellen van deze CD kan alleen door overmaking van€ 10,- (f 22,-) voor NGV 
leden of€ 12,50 (f 27,50) voor niet-NGV leden plus€ 1,85 (f 4,05) verpakkings- en 
verzendkosten op giro 77 50968 van A.J. Griens te Landgraaf. 

Historische Vereniging Vl~gen: 
Op zaterdag 19 januari 2002 hoopt de Historische Vereniging Vlaardingen (HVV) 
haar 35-jarig bestaan te vieren. Deze dag zal in het teken staan van de geschie
denis van Vlaardingen en commissies van de HVV, Vlaardingse musea, Archeo
logie, Stadsarchief e.d. (met HAZA data) zullen op deze dag aanwezig zijn. 
Het doel is om de Vlaardingse gemeenschap steeds meer kennis te laten maken 
met de historie van de stad. Ook zal op die dag aandacht geschonken worden aan 
het onderwerp genealogie. De dag zal voor iedereen gratis toegankelijk zijn. Rond 
12:15 uur zal burgemeester L.W. Stam een afscheidspeech houden vanwege zijn 
vertrek als burgemeester van Vlaardingen. 
n~ze historische dag vindt plaats in Scholengemeenschap 'Aqumarijn' lokatie 

stland-Zuid, Geuzenplein 1 te Vlaardingen, vangt aan om 11:00 uur en eindigt 
om 16:00 uur. Het schoolgebouw ligt op 50 meter afstand van NS-station 
Vlaardingen-West. Ook is er ruime parkeergelegenheid. 
Verdere informatie is te verkrijgen bij dhr. W. den Breems, Arnold Hoogvlietstraat 
69, 3134 CB Vlaardingen, tel. (010) 434 6864, e-mail <wbreems@dsv.nl>. 

• 
Doopregister Pernis (geref.), 30 Juni 1799: "Maart.Je, geboren 12 Juni 1799 in het dorp, 
dochter van Dirlefe Jansdr Kzijger, in overspel gewonnen volgens haar eigen belijdenis, 
huisvrouw van Arij Arijensz Noordzij, doch al meer dan een jaar in Engeland gevangen. 
N.B.: Deze Noordzij is niet de vader van dit kind". 
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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 
introducés meenemen. De adressen van de lokaties zijn als volgt: 
Restaurant Statenburcht, Bentinckplein 1-4, Rotterdam, bereikbaar met tramlijn 3 
en buslijnen 33 en 39. 
Remonstrantse Kerk, .Museumpark 3 (hoek Westersingel), Rotterdam, bereikbaar 
met tramlijnen 4 en 5, buslijnen 32 en 39 en per metro (station Eendrachtsplein). 
Dienstencentrum Stadspolders, Dudokerf 4, Dordrecht, gelegen nabij -NS-station 
Dordrecht-Stadspolders op de lijn Dordrecht-Gorinchem. 

22 januari 2002 - dinsdag, 20:00 uur, in een zaal van Restaurant Statenburcht te 
Rotterdam: CONTACTAVOND. Velen onder ons komen tijdens hun genealogisch onder
zoek 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 ervaring ~ 
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 
vragen kunt u enkele weken van tevoren aan een van de bestuursleden in de 
colofon (pag. ) toezenden. 

19 februari 2002 - dinsdag, 20:00 uur, in de Remonstrantse Kerk te Rotterdam: 
AFDELINGS.JAARVERGADERING EN CONTACTAVOND. Leden van de Afdeling Rotterdam en 
Omstreken worden hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van de Afdelingsjaarver
gadering, waarvan de agenda als volgt luidt: 

1. OPENING DOOR DE VOORZITTER 
2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
3. VERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2001 
4. FINANCIEEL VERSLAG OVER 2001 
5. VERSLAG KAsCOMMISSIE 
6. BEGROTING VOOR 2002 
7. BESTUURSVERKIEZING 

Aan de beurt van aftreden zijn de heren L. Gijswijt en E.J. van Rooij, 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. Voorts stelt het 
bestuur voor om dhr. E.K van Baalen te benoemen tot 2e penningmeester. 

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

9. VOORSTEL TOT BENOEMING 
van mevr. T. Petièt uit Rotterdam en dhr. J. Schuurman Hess uit Rotterdam tot 
leden, en dhr. J. Landweer uit Rotterdam tot plaatsvervangend lid van de Kas
commissie voor 2002. 

10. JUBILEUM 50 JAAR NGV-AFDELING ROTI'ERDAM EN OMSTREKEN IN 2002 
11. ONTWIKKELINGEN IN DE VERENIGING 
12. RONDVRAAG EN SLUITING 
De vergadering zal ongeveer .een minuut of 20 duren. Na afloop zal een CONTACT
AVOND worden gehouden, waarbij de leden met vragen en problemen bij de aan-
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wezige bestuursleden en bij elkaar terecht kunnen om mogelijke oplossingen te 
vinden. Ook zijn enkele 10-minutenpraatjes van uw kant van harte welkom. 

21 maart 2002 - donderdag, 20:00 uur, in Dienstencentrum Stadspolders te 
Dordrecht: LEZING door mevr. L. Aben-Nederpeld over 'VOOROUDERS IN DUITSLAND'. 
Genealogiebeoefening in het Nederlands-Duitse grensgebied is een specialisme. 
Mevr. Aben is bestuurslid van de NGV-Afdeling Nijmegen en van de Bezirks
gruppe Kleef. Zij toont in haar lezing o.a. aan, dat kunstmatige grenzen geen 
belemmeringen hoeven te vormen voor onderzoek. 

23 april 2002 - dinsdag, 20:00 uur, in een zaal van Restaurant Statenburcht te 
Rotterdam: BESPREKING v AN DE COMPUTERPROGRAMMA'S GD/D90 EN GD/WIN door 
dhr. J. Wissink. 

[het Afdelingsbestuur] 

~er 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>. 

272. VAN DER ENDE 
Al enige tijd ben ik bezig met het uitzoeken van mijn familienaam Van Treuren. Ik ben 
inmiddels uitgekomen bij de namen Van der Ende en Dijkshoom. In de gegevens over Van 
der Ende die ik heb, bestaan enkele tegenstellingen: In '1340 van april 1989 (pp. 44-45) 
staat het volgende vermeld: Maerten Adriaansz. van der Ende, ged. Zoetermeer 19-10-
1608, overl. tussen 6-6-1679 en 17-1-1680, tr. [1] Zegwaard 24-10-1632 Trijntje Hendrickx 
Breugom; tr. [2] Zegwaard 26-1-1642 Trijntje Claesdr. Robol. 
Andere gegevens betreffende zijn huwelijken, verkregen van de gemeentearchivaris van 
Vlaardingen, vermelden: Maerten Adriaensz. van der Ende, tr. [1] N.N., tr. [2] (vermoe
delijk op 10-6-1661) Cijtje Jacobsdr. Overgaauw, geb. ca. 1610, dr. van Jacob Ariensz. 
Overgaauw en Maritgen van der Kooij. 
Er zijn ook nog gegevens die stellen dat Maerten voor een derde maal gehuwd is geweest, 
met Sijtje Jacobsdr. (verder onbekend) 
T• 'liet dat dit verwarring schept, want wat is juist! Mogelijk dat een van de lezers mij 

rmee kan helpen en aan de juiste gegevens kan helpen. 
Kees van Treuren, Leeuwerikstraat 8, 1742 BB Schagen. 

273. BOXHOORN /GOUD/ WOELLAERS 
a. Jacob Boxhoorn, ged. Delfshaven 22-9-1686, zoon van Anthony En~lsz Boxhoorn en 
Adriaantje Arents, tr. Delfshaven 6-12-1711 Maria Goud, dr. v. Sirag (Sier) Goud en Aeltje 
Abrahams Woellaers. Gevr.: voorgeslacht Boxhoorn en nadere gegevens Maria Goud. 
b. Sirag Goud, ged. Delfshaven 15-2-1656, zoon van Adam Andriesz Goud en Ariaentje 
Siere, tr. Rotterdam 28-7-1686 Aeltje Abrahams Woellaers. geb. Rotterdam. Gevr.: nadere 
gegevens over Aeltje Woellaers en haar voorgeslacht. 
c. Adam Andriesz Goud, (geb. Delfshaven 1628?), overl. ald. 1682, tr. 9-9-1657 Ariaentje 
Siere (Zieren). geb. 1635, begr. Delfshaven 23-4-1716. Gevr.: plaats huwelijk en verdere 
gegevens over dit echtpaar. 
Drs. P. Rothstegge, Postbus 82, 9670 AB Winschoten. 
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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 geveh, met u contact 
opnemen. Stuur uw gegevens schriftelijk in aan: Redactie '1340', Leo Gijswijt, 
Postbus 25056, 3001 HB Rotterdam, e-mail <ngv_rotterdam@hotmail.com>. 

Apon en Janzon 
Ik ben op zoek naar mijn voorouders en hun families, hun historie en hun cultuur. Op dit 
moment gaat het mij om de familie van Abraham Apon en Willemijntje van Vliet en hun 
zoon Pieter Apon. Een afstammeling van hen is Hendrika Apon, mijn grootmoeder, geboren 
10 augustus 1893 en overleden 27 juli 1925 irt Rotterdam. 
Zij was gehuwd met Johann Heinrich Janzon, zij hadden twee kinderen: Otto en 
Margaretha Josina. Zover ik weet speelde het leven van deze mensen zich af rondom de 
Leuvehaven, Schiedamsche Dijk en de Baan. Mijn overgrootvader Otto Janzori lcwam als 
zeeman uit Pillau, Königsberg, Oost-Pruissen naar Rotterdam. Hij voer bij de Nederlanél ~ 
Koopvaardij, toen hij op 25 november 1874 huwde met Johanna Adriana Broek. ~ 
werkte o.a. als roeier in de Rotterdamse haven en heeft mogelijk deelgenomen aan de 
oprichting van een roeiersvereniging in Rotterdam. 
Graag wil ik via de Afdeling meer te weten komen over de genoemde families Apon en 
Janzon en hun achtergrond. 
Trudy Krabben-Janzon, Buitenkant 23, 8256 GA Biddinghuizen, 
e-mail <tJanzon@wxs.nl> 

L.S.: stuurt u alstublieft kopij in voor de komende nummers/ 

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 1340ontvangen indien zij 'bijkomend lid' worden van de afdeling. 
Een abonnement voor niet-leden bedraagt voor het jaar 2002: € 8,62 (/19,00), 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. Richel-Hatersel Koning, Coppelstockstraat 2, 
3132 XN Vlaardingen 

Afdelingsbibliothecaris: 
(vacature) 

NGV Contactdienst (CA15): 
(vacature) 
NGV-Afdeling Rotterdam en Omstreken, 
Burg. Van Slijpelaan 45, 3077 AD Rotterdam 

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 vermelding van bron en auteur. 
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