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( door Erica van Dooremalen) 

In 1731 verkochten de Staten van Holland en West-Friesland de heerlijk
heid 's-Gravendeel voor 28.500 gulden aan de stad Dordrecht. In het jaar 
iaarna, op 7 juni 1732, betaalde de stad Dordrecht een bedrag van f 35:0:0 
(35 bomen à f 1:0:0 1) aan de Heer Johan van der Burgh voor het leveren 
van notenbomen op 's-Gravendeel 2. In datzelfde jaar werd er ook f 10:0:0 
betaald voor paaltjes en zijldoek (om de bomen aan vast te binden?). De 
notenbomen werden geplant rond de kreek, één rij in de N oordvoorstraat en 
één rij in de Zuidvoorstraat. Voor het eerst in 1738 3 werden de noten aan 
deze bomen verpacht: 
"Den 15e September 1738 heeft de Rendant na voorgaende publicatie publicq 
verpagt aen Willem Mom de nooten staende aen de Reij noteboomen in de 
Zuijdvoorstraat over het gewasch 1738 en is daer van geprovenieert vier stuijvers 
dus f 0:4:0. Item de noten aen de Boomen in de Noordvoorstraat aen Pieter Rijkhoek 
om dr,ie stuijvers dus f 0:3:0." 

De publiekelijke verpachting gebeurde bij afslag. Hoe lager het bedrag was 
dat voor de noten werd betaald, hoe slechter waarschijnlijk de kwaliteit van 
de noten in dat jaar is geweest. De verpachting gebeurde namelijk telkens 
in augustus/september, op het moment dat de noten geoogst konden wor
den. In de rekeningen na 1738 is te lezen dat er steeds vier stuijvers 
trekgeld werd betaald. In de rekening over 1767 staat bijvoorbeeld: 
"Den 30e September 1767 heeft den Rendant publiecq nae voorgaande publicatie 
verpagt de noten staande aan de bomen om de kreek in 's-Gravendeel, ende eerst de 
reij in de Zuidvoorstraat, voor het gewas 1767, de welke zijn gepagt bij Willem 
Overweel nae aftreck van vier stuijvers trek-geld, om de somma van twaalf! 
stuijvers, dus alhier dezelve f 0:12:0. Item de Reij noten aan de bomen in de 
Noordvoorstraat mede voor het gewas 1767, als voren verpagt aan Arij Visser, nae 
aftreck van vier stuijvers trekgeld om de somma van f 0:6:0''. 

Hieronder een lijst van personen aan wie de noten zijn verpacht: 
inv. nr. bedrag 

(rekening over datum naam (le rij naam 
het jaar 17 .. ) (le rij noten) noten) (2e rij noten) 

2167 (1738) 15-9-1738 Willem Mom 0:4:0 Pieter Rijk.hoek 
2168 (1739) .. -.. -1739 Jacob Visser 0:8:0 Davit Prs Decker 
2169 (1740) .. -.. -1740 Willem Overweel 0:12:0 Willem Overweel 
2170 (1741) 25-9-1741 Stoffel Visser 0:8:0 Pieter Rijk.hoek 
2171 (1742) 17-9-1742 - 1:8:0 -

bedrag 
(2e rij 
noten) 

0:3:0 
0:9:0 
0:9:0 
0:8:0 
1:8:0 
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inv. nr. bedrag bedrag 
(rekening over datum naam (le rij naam (2e rij 
het jaar 17 .. ) (Ie rij noten) noten) (2e rij noten) noten) 

2172 (1743) 16-9-1743 - 1:12:0 - 0:16:0 
2173 (1744) 14-9-1744 - 0:16:0 - 1:8:0 
2174 (1745) 5-9-1745 - 2:2:0 • 1:16:0 
2174 (1745) 29-8-1746 - 1:18:0 - 2:16:0 
2175 (1746) 5-9-1747 - 2:6:0 - 2:6:0 
2176 (1747) 26-8-1748 - 2:15:0 - 3:2:0 
2177 (1748) 1-9-1749 - 3:0:0 - 3:8:0 
2178 (1749) 6-9-1750 - 2:5:0 - 2:8:0 
2179 (1750) 5-9-1751 - 5:8:0 - 5:8:0 
21798 (1751) 20-8-1752 - 6:3:0 • 5:18:0 
2180 (1752) 27-8-1753 Eeeuwit van der Giessen 5:2:0 Eeuwit van der Giessen 4:9:0 
21808 (1753) memorie - memorie 
2181 (1754) 26-8-1754 Eeeuwit van der Giessen 4:15:0 Kors Roke Smits 4:15:0 
2182 (1755) 7-9-1755 Willem Overweel 4:6:0 Stoffel Pieterse Visser 4:3:0 
2183 (1756) 6-9-1756 Stoffel Visser 3:3:0 Eeuwit van der Giessen 3:6:0 
2184=2185 

(1757) 27-8-1757 Willem Overweel 4:6:0 Eeuwit van der Giessen 3:16:0 
2186=2186bie 

(1759) 27-8-1759 Jan de Roo 7:12:0 Abraham Verhagen 5:6:0 
2187 (1760) 15-9-1760 Willem Overweel 3:7:0 Stoffel Visser 3:4:0 
2188 (1761) 4-9-1761 Jan Roos 3:19:0 Jacob Korsse Mookhoek 4:10:0 
2189 (1762) 6-9-1762 Eeuwit van der Giessen 5:17:0 Fleuris Mookhoek 4:10:0 
2190 (1763) 19-9-1763 Jan de Roo 3:12:0 Arij de Dekker 4:10:0 
2191 (1764) 10-9-1764 Willem Overweel 2:8:0 Jacob Korsse Mookhoek 2:16:0 
2192 (1765) 16-9-1765 Arij Cornelisse v.d. Giessen 6:4:0 Jan de Roo 5:1:0 
2193 (1767) 30-9-1767 Willem Overweel 0:12:0 Arij Visser 0:6:0 
2194 (1768) 20-9-1768 Abraham Verhagen 2:6:0 Jan de Roo 0:6:0 
2195 (1769) 11-9-1769 Jacob Corse Mookhoek 7:5:0 Dirk Klijnjan 4:6:0 
2196 (1770) 22-9-1770 Jacob Corse Mookhoek 7:11:0 Theunis Noteboom 3:11:.0 
2197 (1771) 23-9-1771 Jacob Corsse Mookhoek 7:17:0 Dirk Kleijnjan 3:1:0 
2198 (1772) 21-9-1772 Jacob Korsse Mookhoek 3:14:0 Willem Overweel 1:18:0 
2199 (1773) 6-9-1773 Jacob Korse Mookhoek 4:6:0 Pieter de Heer 5:6:0 
2200 (1774) 12-9-1774 Jacob Korsse Mookhoek 3:16:0 Arij Visser 2:2:0 
2201 (1775) 7-9-1775 Jan de Roo 4:6:0 Arij Visser 2:16:0 
2202 (1776) 9-9-1776 Arij Mookhoek 5:12:0 Arij Visser 3:18:0 
2203 (1777) 15-9-1777 Arij Barendrecht 5:16:0 Arij Visser 5:1:0 
2204 (1778) 12-9-1778 Arij van der Stel 7:6:0 Willem de Zeeuw 4:1:0 
2205 (1779) 6-9-1779 Arij Mookhoek 5:11:0 Theunis Aardoom 4:6:0 
2206 (1780) 18-9-1780 Koos Barendrecht 8:16:0 Cornelis Pluijmert 4:16:0 
2207 (1781) 11-9-1781 Cornelis Pluijmert 6:6:0 Hendrik de Quartel 5:16:0 
2208 (1782) 16-9-1782 Hendrik Bijvang 8:6:0 Cornelis Pluijmert 7:16:0 
2209 (1783) 15-9-1783 Arij Barendrecht 7:16:0 Govert van Bezooijen 4:16:0 
2210 (1784) 13-9-1784 Jan de Vlaming 4:1:0 Cornelis Pluijmert 2:16:0 
2211 (1785) 26-9-1785 Jan Koomans 9:6:0 Willem Bijl 6:6:0 
2212 (1786) 25-9-1786 Willem Bijl 8:16:0 Anthoni Gout 4:2:0 
2213 (1787) 21-9-1787 Arij Mookhoek 2:2:0 Frans van Waardenburg 8:18:0 
2214 (1788) 1-9-1788 Leendert Stam 9:8:0 Fleuris Kleijnjan 9:16:0 
2215 (1792) 6-9-1792 Reijer Kranendonk 22:16:0 Fleur Kleijnjan 15:6:0 
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In het boek 'Eilandgeschiedenis in beeld 4 staat op pag. 64 een tekening (nr. 
32) in oostindische inkt van het dorp 's-Gravendeel (gezicht op de kreek 
richting de kerk), getekend door Johannes van Diepenhuijzen in ca. 1794. 
Opvallend hierbij is dat op deze tekening alleen een rij bomen is te zien in 
de Noordvoorstraat. Dus mogelijk zijn de notenbomen in de Zuidvoorstraat 
tussen 1792 en ca. 1794 gekapt. In de rekening over 1788 wordt ook nog 
over de notenbomen het volgende vermeld: 
"Den 30-4-1788 heeft den Rendant publiek verkogt eenig afhakses en doodhout van 
de Nooteboomen, staanden om de kreek in 's-Gravendeel en daar van na aftrek van 
het snoeijloon en trekgeld suijver geprovenieert de somma van zeven gulden en 
sestien stuijvers dus f 7:16:0". 
Verder heb ik in deze erfpachtrekeningen (inv. nr. 2204) nog iets gevonden 
over iepen op 's-Gravendeel : 
rnog brengt den Rendant alhier in ontfang, de somme van vierhondert dertien 
gulden, vijftien stuivers, zijnde het zuiver provenu van de IJpe bomen, gestaan 
hebben op de Cingel van de kerk te 's-Gravendeel. Bij den Rendant den 3e Januarij 
1778 op authorisatie van Haar Edele Groot Achtb. publiecq verkogt, blijkende bij de 
conditie van verkopinge dus f 413:15:0." 
En over willigen op de Cingel van de kerk: 
"Betaalt aan Daniel Valk over leverantie van willige poten, met het planten dezelve 
op de Cingel van de kerk te 's-Gravendeel tezamen bij quitantie f 6:5:0." 

Bronnen: 
1. Stadsarchief Dordrecht, Archief 3, inv. nr. 2159 (folio 15v; 3 april 1732). 
2. Stadsarchief Dordrecht, Archief 3, inv. nr. 2161 erfpachtrekening óver 1732. 
3. Stadsarchief Dordrecht, Archief 3, inv. nr 2167-2215. 
4. 'Eilandgeschiedenis in beeld· afbeeldingen van de Hoeksche Waard uit de zeven

tiende tot en met de negentiende eeuw, uitgegeven ter gelegenheid van het tien
jarig bestaan van het Streekmuseum Hoeksche Waard (Heinenoord, Stichting 
Streekmuseum Hoeksche Waard, 1979). -' 

• 

Het Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam en het Maritiem 
<.Museum in Rotterdam houden deze zomer een Nationale Jubileumexpositie 
ter gelegenheid van de oprichting 400 jaar geleden van de Verenigde Oost
Indische Compagnie (VOC). Tussen 1600 en 1796 was dit de grootste (en de 
eerste) handelsonderneming ter wereld en voor wie een dienaar 1 van de 
VOC onder zijn voorouders heeft, is deze expositie een absolute 'must'. 
Vanuit verschillende Kamers 2 dreven Nederlanders tot in de verste uit
hoeken van Azië handel en keerden terug met scheepsladingen specerijen, 
thee, kleurrijke stoffen, porselein en andere exotische voorwerpen. Deze 
goederen veranderden het dagelijks leven in Europa voor altijd. Mensen 
gingen anders eten en drinken, droegen andere kleren, richtten hun huis 
anders in en kregen meer kennis over Azië en de werelden onderweg. 
De exposities zullen op sublieme wijze illustreren hoe destijds onze samen
leving werd verrijkt. Daarnaast zal de groei, bloei en ondergang van de 
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VOC worden geschetst in woord en beeld. Het Scheepvaartmuseum besteedt 
aandacht aan de gebieden India en China en het Maritiem Museum concen
treert zich op Japan, Indonesië en Ceylon. 
Bij de expositie verschijnt het Nationaal Jubileumboek onder de titel 'De 
Kleurrijke Wereld van de VOC'. In dit full-colorboek maakt de lezer aan de 
hand van 150 afbeeldingen een verrassende ontdekkingsreis door de wereld 
van de VOC. Het boek wordt uitgegeven in samenwerking met het Rijks
museum Amsterdam en Uitgeverij THOTH te Bussum en de winkelprijs is 
€ 17,90. 

Programma Maritiem Museum Rotterdam 
13 en 14 april (Museumweekend): een speurspel voor groot en klein, waarbij 
drie VOC-dienaren u onder meer naar Japan leiden waar een kimono kan 
worden gepast, naar de keuken met het Specerijenspel en naar de 
bibliotheek van Nicolaas Witsen. 
27 april t/m 4 mei: 'van scheurbuik tot nootmuskaat', over het leven in Azië 
en aan boord van een VOC-schip, waarbij men kan meedoen aan diverse 
activiteiten. 
28 april: muzikale rondleiding door de expositie met de Foo Foo band. 
1 en 2 juni: Cinemaritiem: 'Een bijzondere tocht', film van Kees Brusse die 
de sporen volgt van Abraham Leeman, eerste stuurman op de VOC-fluit 
'Wakende Boei'. 
2 juni: theatergezelschap Pandemonia met 'de bittere smaak van specerijen', 
in vogelvlucht wordt de geschiedenis van de VOC neergezet: rauwe werke
lijkheid en mystieke bekoring gaan hand in hand. 
30 juni: Zeeliederenfestival: hierbij staat het zeemanslied uit de tijd van de 
VOC centraal. Diverse kleine en grote koren brengen hun liederen ten 
gehore. Een markt omlijst het geheel. 
20 tJm 23 au'3lstus: VOC-schip 'Duyfken' aan de steiger. Bezoek deze 
replica die vanuit Australië via enkele voormalige VOC-posten naar 
Nederland zeilde. 
21 t/m 23 au2J19tus: Kindertheater op VOC-schip 'Duyfken'. 
24 en 25 au1rnstus: 'van scheurbuik tot nootmuskaat' (zie 27 april) en 
Pandemonia met 'de bittere smaak van specerijen' (zie 2 juni). 

7 september: muzikale rondleiding door de expositie met de Foo Foo band. 
7 en 8 september: Wereldhavendagen, met in het Maritiem Museum o.a. een 
speurtocht door de historische haven, muziek en diverse spelen en creatieve 
activiteiten voor kinderen. 

Noot: 
1 de term dienaar werd door de VOC in de personeelsadministratie gebruikt voor 
iedere werknemer van de Compagnie, van de laagste tot de hoogste rang 
2 een Kamer was een afdeling oftewel Voorcompagnie die waren gevestigd in 
Amsterdam, Zeeland (Middelburg), Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen 
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(door Edo van Baalen) 
Algemeen 
De NGV is al sinds jaren met ruim 11.000 leden de grootste genealogische 
vereniging van ons land maar blijft hiermee 2000 leden achter bij het 
Centraal Bureau voor Genealogie dat een stichting is en een belapgrijke 
overheidssteun voor haar activiteiten ontvangt. Het ledental van de NGV 
liep in 2001 iets terug met ruim 200 leden. Dezelfde tendens zien we ook 
binnen onze eigen afdeling die om verschillende redenen per saldo 20 leden 
verloor. Wel bleef Rotterdam de grootste regionale afdeling binnen de NGV. 
De NGV mag nog steeds worden gezien als een krachtige en gezonde orga
nisatie en is in Europa de tweede genealogische vereniging qua ledental. 
'7 owel landelijk als regionaal zullen we ons moeten bezinnen over dit 

" erigens geringe verlies dat zich reeds in 2000 inzette na jaren van explo
sieve groei. Constant zullen we alert moeten blijven op zowel maatschap
pelijke tendensen als ontwikkelingen binnen de genealogiebeoefening in 
Nederland. In een veranderende maatschappij zullen onze leden en 
toekomstige leden steeds andere eisen gaan stellen aan het pakket van 
diensten dat onze vereniging kan bieden. De drie vaste peilers waarop onze 
vereniging rust, Verenigingscentrum, Afdelingsactiviteiten en 'Gens Nostra' 
mogen in dit licht niet als onaantastbare constanten blijven gelden. De 
opmars van internet heeft ook binnen de genealogiebeoef ening een revolutie 
teweeg gebracht. Wel dienen we met deze stortvloed van nieuwe gegevens 
met grote voorzichtigheid om te gaan. De komst van internet kan een 
verrijking zijn voor onze hobby maar ook biedt deze een overvloed aan niet 
verifieerbare gegevens waarvan soms aan de juistheid sterk mag worden 
getwijfeld. Toch moet en kan de NGV niet anders dan op dezelfde trein 
stappen en naast het ontwikkelen van eigen websites met nog stramme 
botten meesurfen op dit internet. Ook binnen de afdeling denkt met in het 
komend jaar een Website te gaan ontwikkelen. 

Hoofdbestuur 
Het Hoofdbestuur is zich ervan bewust dat ze in samenspraak met alle 
·elederen binnen de NGV een beleid zal moeten uitzetten dat is gericht op 
.a. een betere communicatie, een grotere verzelfstandiging van haar afde

lingen, een modernisering van de NGV en een digitalisering van haar 
collecties. Het nieuwe Hoofdbestuur bestond in 2001 uit de heren Trap, 
voorzitter; T. Schelhaas, vice-voorzitter; R. den Hertog, penningmeester; P. 
Poortviet, J. de Wit, K. van Loevezijn en R.K. Vennik en de dames Van der 
Most en Duursema. Eind 2001 gaf Mevr. v.d. Most te kennen zich wegens 
drukke werkzaamheden terug te willen trekken. Ook Mevr. Duursema 
kondigde aan in 2002 zich als 2e secretaris te willen terugtrekken. 
Een verschil van inzicht leidde begin 2002 tot het vertrek van de le 
penningmeester dhr. Den Hertog. In deze drie ontstane vacatures is slechts 
gedeeltelijk voorzien. Als secretaris is de heer van der Horst uit Vianen 
bereid gevonden om in afwachting van de benoeming door de AL V deze 
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functie te vervullen. Voor het le penningmeestersschap is de oud-penning
meester de heer Gerbers benaderd die ons in ieder geval dit jaar terzijde wil 
staan. 

Activiteiten 
Het afdelingsbestuur bestond in 2001 uit R.K. Vennik, voorzitter; E.K van 
Baaien, le secretaris; Mevr. C. Richel Hatersel-Koning, 2e secretaris; E.J. 
van Rooy, penningmeester en de leden L. Gijswijt en J.C. Okkema. De heer 
J. Schuurmann Hess had zich niet herkiesbaar gesteld en in deze vacature 
is tot op heden niet voorzien. Het af delingsbestuur kwam vijf keer bijeen bij 
de 2e secretaris thuis. 
Onze afdelingsbijeenkomsten werden over het algemeen goed bezocht met 
als hoogtepunt de bijeenkomst in Gouda die door 38 leden werd bezocht. 
Ons afdelingsblad 1340 werd ook dit jaar door de heer Gijswijt verzorgd 
Hoewel we als bestuur bijzonder verheugd zijn over de kwaliteit van d~ 
aangeleverde kopij zouden wij graag een groter aanbod ontvangen. 
Belangrijk aandachtspunt vormde in het afgelopen jaar de voorbereiding 
van ons jubileum in 2002. Er werd besloten een jubileumboek samen te 
stellen dat in november 2002 zal moeten verschijnen en voorlopig de werk
titel Migratie heeft meegekregen. Hiervoor is een keur aan prominente 
historici en een aantal bekende genealogen benaderd om hierin een bijdrage 
te publiceren. Een redactie is geformeerd en hierin hebben de heren Van de 
Laar, Landweer, Vennik en Okkema en de dames Boef-van der Meulen en 
Piroeli zitting. Ook zal worden getracht hiervoor fondsen te werven en zal 
de intekening medio 2002 worden gestart. 

• 
(door E.J. van Rooij) 

Overzicht van de penningmeester van gedane uitgaven over het jaar 2001 en 
begroting over het jaar 2002 van de Afdeling Rotterdam en Omstreken van 
deNGV. 

(alle bedragen in guldens) Uitgaven 
2000 

Vervaardiging van het af delings-
blad '1340 en het verzenden daarvan 
Zaalhuur en sprekers 
Kosten bestuur, secretariaat, 

benodigdheden 
Dienst Informatie & Promotie 
Documentatie 
Diversen 

6107,-
1986,-

527-, 
41-, 

142-, 

Begroot Uitgaven 
2001 2001 

7600,- 5459,-
2300,- 1890,-

900,-
250,-
400,-
250,-

592-, 
3-, 

48-, 
15-, 

Begroo~ 
2002 

Totaal 8803,- 11700,- 8007,- 8815,-
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Alle leden van de NGV worden hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van de 
bijeenkomsten van de Afdeling Rotterdam en Omstreken in Restaurant 
Statenburcht, Bentinckplein 1-4, Rotterdam, bereikbaar met tramlijh 3 en 
buslijnen 33 en 39. Toegang, koffie en thee zijn gratis en u kunt ook 
introducés meenemen. 

23 april 2002 - dinsda2:, 20:00 uur: BESPREKING VAN DE CoMPUTER
PROGRAMMA's GD/D90 EN GD/Wrn door dhr. J. Wissink. 

19 stmtember 2002 - donderda2:, 20:00 uur: CONTACTAVOND. 

24 oktober 2002 - donderda~. 20:00 uur: BESPREKING VAN HET COMPUTER
PROGRAMMA HAzADATA door dhr. J. Diebrink. 

1 noyrunhef 2002 zal een JUBILEUMAV0ND worden gehouden in verband met 
et 50-jarig bestaan van onze Afdeling. Invulling van de avond zal in het 

volgende nummer worden bekend gemaakt. 
[het Afdelingsbestuur J 

NGV-Mdeling Delfland: 
donderda2: 16 mei 2002: PARTICULIERE VERBETERHUIZEN IN DELFr. Verbeter
huizen waren een soort gevangenissen die in de 17 e en 18e eeuw hebben 
bestaan, waarin families hun zwarte schapen konden laten opsluiten tegen 
betaling van een fors kostgeld. In de archieven van het Hof van Holland zijn 
gegevens gevonden over tien particuliere verbeterhuizen in het gewest 
Holland; de meeste zijn in de 18e eeuw opgericht. Vijf van deze instellingen 
waren gevestigd in Delft. Er is over dit onderwerp niet zo erg veel bekend 
en er is betrekkelijk weinig over gepubliceerd. 
Deze lezing gaat over de vijf verbeterhuizen in Delft, waarbij de meeste 
aandacht wordt besteed aan 'De Drie Taarlingen', het grootste en oudste 
particuliere verbeterhuis (uit ca. 1662), gevestigd aan de Vlamingstraat. 
De lezing wordt gehouden in het Herv. Kerkelijk Centrum, Zuideindseweg 7 
te Delfgauw, te bereiken met Connexxion lijn 121, halte Delfgauwplein, ca. 

~.l'oo m lopen. Introducés zijn ook van harte welkom. 

NGV-Mdeling Den: Haag en Omstreken: 
zaterda~ 13 april 2002: RONDLEIDING BEGRAAFPLAATS ÛUD EIK EN DUINEN, 
waar zeer vele bekende Nederlanders hun laatste rustplaats hebben 
gevonden. Voor deze rondleiding onder deskundige leiding kunnen zich 
slechts 20 personen opgeven, u kunt informeren of er nog plaats is bij dhr. 
G.J. Goorman, tel. (070) 388 2445, e-mail <goorman@wanadoo.nl>. 

NGV-Mdeling West Noord-Brabant: 
dinsda~ 28 mei 2002: NAAMKUNDE EN GENEALOGIE, lezing door de heer Dr. 
J.B. Berns in de Pelgrimskerk, Langendijk 50, Breda, aanvang 20:00 uur . 

• 
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Ieder lid van de NGV krijgt in deze rubriek de gelegenheid vragen te stellen 
van 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 vraag
steller. Antwoorden moeten dus altijd direct naar de vraagsteller worden 
gezonden, maar kunnen desgewenst wel gepubliceerd worden. Vragen kun
nen schriftelijk gericht worden aan: Redactie '1340', Leo Gijswijt, Postbus 
25056, 3001 HB Rotterdam, e-mail <ngv_rotterdam@hotmail.com>. 

274.ENGEL 
Ik ben op zoek naar gegevens over de familie Engel 1 die naar ik meen gewoond heeft 
op de Groene Hilledijk in Rotterdam. De modezaak werd in de 2e wereldoorlog 
gebombardeerd en zij vertrokken toen naar Amsterdam. Mijn ouders waren· 
Johannes Abraham Engel, geb. Rotterdam 28-10-1898, dir. confectiebedrijf, over'-' 
Tzummarum 8-11-1965 en Catharina Johanne Margaretha Komijn, geb. Rotterdam 
2-2-1901, overl. Appingedam 20-4-1973. Mijn grootouders waren: Dirk Engel, geb. 
Kralingen 20-1-1873, en Sara Johanna Baden, geb. Wissekerke 1-4-1873. Ik ben het 
meeste geïnteresseerd in de afstamming van mijn vader, hij had waarschijnlijk 3 
broers: Wim, overl. Nieuwegein 21-9-1989; Dirk; en Rinus. 
H. Engel, Mw'derzand 8, 8303 ZM Emmeloord, e-mail <engel.h@12move.nl> 

276. VERWEIJS 
Joosje (Josina) Verweijs, lidmaat Gorinchem (geref.) 27-6-1738 met attestatie van 
Rotterdam, overl. Den Haag 4-12-1805 (92 jr. oud), otr./tr. Gorinchem 29-5-/14-6-
1739 Aelbert van Outheusden, ged. Gorinchem 22-2-1713. Gevr.: verdere geneal. 
gegevens en haar voorgeslacht. 
Drs. P. Rothstegge, Postbus 82, 9670 AB Winschoten. 

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 

Pencingmeester en PIP-functionaris: 
E.J. van Rooij, Bachplein 265, 3122 JC Schiedam 
~ . 
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 (CALS): 
tijdelijk adres: 
NGV-Afdeling Rotterdam en Omstreken, 
Burg. Van Slijpelaan 45, 3077 AD Rotterdam 

Corrputerzaken: 
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 
© 2002 overname van teksten slechts toegestaan met vermelding van bron en auteur. 
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