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( door Roelof Vennik) 

Op vrijdag 12 december 1952 kwamen in het Westerpaviljoen in Rotterdam 
een aantal genealogen bijeen. Het doel van deze bijeenkomst was de oprich
• ng van de Afdeling Rotterdam van de NGV. Volgens het oude notulenboek, 

'-dat de jaren 1952 tot 1981 beslaat, waren er op die avond vier leden van het 
hoofdbestuur en veertien leden aanwezig, waaronder acht uit Rotterdam en 
zes andere genodigden, o.a. leden van de Zuid-Hollandse Vereniging voor 
Genealogie 'Ons Voorgeslacht'. En er waren vertegenwoordigers van de pers. 
De toenmalige voorzitter van het hoofdbestuur, de heer T. den Herder, gaf 
een toelichting op het besluit om een afdeling voor Rotterdam op te richten. 
De toen nog jonge vereniging Ons Voorgeslacht had in deze eerste jaren van 
het bestaan van de afdeling haar begrijpelijke reserves tegen de nieuw
komer in hun werkgebied. Zoals in de daarop volgende jaren zou blijken, 
vulden de beide groepen elkaar juist aan in plaats van elkaar te becon
curreren en er ontstond een samenwerking die tot ver in de jaren tachtig 
heeft bestaan. 

Om iets over de geschiedenis van de Afdeling Rotterdam op schrift te stellen 
heb ik gebruik gemaakt van het afdelingsarchief dat zich onder een dikke 
laag stof op mijn zolder bevindt. Ik kreeg al snel de indruk dat dit alles in 
hoge mate slaapverwekkend was, zowel voor mij als voor de lezers van 1340. 
Ik vond weinig sappige verhalen, intriges of vermeldenswaardige anekdotes. 
Kalme voorzitters, hardwerkende secretarissen, zuinige penningmeesters en 
oplettende bestuursleden typeerden deze regionale afdeling, die zich zou 
'lntwikkelen tot de grootste binnen de NGV. Een solide afdeling die echter 
l vrijwel vanaf het begin last heeft gehad van de "grote stadsproblema

tiek", waarbij de ledenparticipatie lager was dan het bestuur vaak wenste. 

In haar 50-jarig bestaan organiseerde het plaatselijke bestuur honderden 
lezingen en organiseerde ze de landelijke Genealogische Dagen in 
Schoonhoven ( 1989), Dordrecht ( 1992) en Gorinchem ( 1998). Ook zagen drie 
afdelingspublicaties het licht. In september 1987 kwam het eerste nummer 
van onze afdelingsperiodiek '1340 uit, waarmee we zowel binnen als buiten 
de vereniging enige faam verwierven. 
In de afgelopen halve eeuw is er veel veranderd in de beoefening van de 
genealogie. Mappen vol met beschreven papier en kaartenbakken hebben 
plaatsgemaakt voor meer moderne manieren om informatie vast te leggen 
en te presenteren. Het verzamelen van basisgegevens uit primaire bronnen 
en literatuuronderzoek kan al voor een vrij groot gedeelte achter de eigen 
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computer thuis gebeuren en daarmee kan veel tijd en reiskosten worden 
bespaard. De belangrijkste genealogische naslagwerken en periodieken zijn 
sinds enige tijd op CD-rom beschikbaar. Op internet zijn een ontelbaar 
aantal sites met stamboomgegevens te vinden en kunnen onderzoekers via 
e-mail gegevens met elkaar uitwisselen. 
Het is een goede ontwikkeling dat een aantal archieven al gedeelten van 
hun collecties en soms gehele DTB of BS bestanden op internet hebben 
staan. Binnen onze afdeling prijzen we ons met de recente komst op internet 
van de DTB-gegevens van het Gemeentearchief Rotterdam bijzonder geluk
kig. Zowel binnen het archiefwezen als in de vereniging is over digitali
sering van bestanden goed nagedacht. Door de ontwikkeling van steeds 
betere software zijn er goede mogelijkheden ontstaan om genealogische ge
gevens in de eigen computer op te slaan en in korte tijd op verschillende 
wijze te presenteren. Of al deze nieuwe ontwikkelingen ook zullen leiden to' 
een verbetering van de kwaliteit van de genealogiebeoefening lijkt logisch:, 
maar is toch nog maar de vraag. Gemakzucht en snel tot resultaat te komen 
zijn funest voor een degelijk onderzoek. 

We kunnen ons de vraag stellen of in de komende vijftig jaar de genealoog 
van de toekomst nog met even veel plezier zijn of haar hobby zal beoefenen. 
Zal de toekomstige genealoog nog wel dezelfde 'kick' krijgen als de onder
zoeker, die na jaren van zoeken eindelijk dat gegeven vindt waarnaar hij al 
jaren op zoek was. Al is het nu nog science fiction, het is voor de toekomst 
niet ondenkbaar dat vrijwel alle primaire en secundaire archiefbronnen zijn 
gedigitaliseerd en aan elkaar gekoppeld. Zou dan door een simpel invoeren 
van een bepaalde naam en geboortedatum door een druk op de knop iemand 
zijn gehele voorgeslacht zou kunnen zien. 
Of dit te ver gezocht is zal de tijd moeten leren; de genealoog van 1952 had 
zich ook geen duidelijk beeld kunnen vormen van het jaar 2002. 

Nu computersoftware en het bijbehorend jargon voor de gemiddelde stam
boomonderzoeker weinig geheimen meer bieden, is de voorspelling dat het 
nog sneller en beter kan gemakkelijk te maken. Of genealogie even leuk zal 
blijven is de vraag, maar dat er altijd mensen zullen blijven die belang
stelling hebben voor het eigen verleden staat voor mij vast. Ik spreek daar
om de hoop uit, dat er in 2052 nog een NGV zal bestaan. 
Het is onwaarschijnlijk dat ook maar iemand van het huidige bestuur d 
viering van het honderdjarig bestaan van de afdeling zal meemaken, maar 
ik wens toekomstige besturen veel wijsheid in veranderende tijden toe. 

LIJST VAN BESTUURSLEDEN AFDELING RoTrER.nAM EN OMSTREKEN 

Voorzitters 
A. de Haan 
Ir. D. Mommael 
.J. Bot 
Dr. M.R. Doortmont 
R.K. Vennik 
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1952-1957 
1957-1974 
1974-1985 
1985-1997 
1997-heden 
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Secretarissen 
J.AM. van der Loo 
R. van der Feijst 
mevr. W. Monsma-Willems 
J. Weda 
Drs. P. de Ridders 
mevr. LP. Zwaaneveld-van Rijn 
R.K. Vennik 
E.K. van Baaien 

2e secretaris 
mevr. C.Richel-Hatersel Koning 

Penningmeesters 
l-l. W. Verheijen 
~ Enzlin 

E.J. van Rooij 

Bestuursleden 
J.J.G. Kranen 
J. Enzlin 
J. Bot 
Ir. D. Mommael 
F.J.J. Frankhuizen 
·P.B.C.D. Tol 
G. Wanninkhof 
J. Weda 
Dr. M.R. Doortmont 
J. Bot 
L. Bijl 
L. Gijswijt 
J.C. Okkema 
J. Schuurman Hess 

1952-1974 
1974-1977 
1977-1986 
1986-1987 (waarnemend) 
1986-1988 
1988-1989 
1989-1997 (naar voorzitterschap) 
1998-heden 

1990-heden 

1952-1960 
1960-1974 
1974-heden 

1954-1956 
1954-1960 (naar penningmeesterschap) 
1956-1974 (naar voorzitterschap) 
1956-1957 (naar voorzitterschap) 
1956-1974 
1958-1974 
1960-1977 
1978-1986 
1981-1985 (naar voorzitterschap) 
1985-1988 
1987-1989 
1987-heden 
1998-heden 
1998-2001 

• 

,redio december 2002 zal de Digitale Stamboom Rotterdam op internet 
verder worden aangevuld met de onderstaande bestanden. 
De gegevens zijn te raadplegen op http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl 

- Rotterdam begraven (letters A-K) 1646-1811 
- Rotterdam trouw gereformeerd 1804-1812 
- Rotterdam trouw Engelstalige gemeenten 1643-1809 
- Rotterdam trouw Waals 1653-1811 
- Overschie doop gereformeerd 1631-1811 
- Overschie trouw gereformeerd en ambacht 1626-1811 
- Overschie begraven kerk en gaarder 1699-1811 
- Hillegersberg trouw gereformeerd, gaarder en ambacht 1619-1811 
- Hillegersberg begraven kerk en gaarder 1696-1811 

[red.] 
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( door Erica van Dooremalen) 
Parenteel 
l Anthony (Teums) Fiere, geb. ca. 1620, tr. ca. 1660 Petemel Dingmans, 

geb. ca. 1632. 
Uit dit huwelijk: 
1. Lena, ged. Zwaluwe 21-8-1660. 
2. Peter, ged. Zwaluwe 22-2-1663. 
3. Pieter, ged. Zwaluwe 22-3-1665. 
4. Teunis, ged. Zwaluwe 29-10-1666, volgt IL 

II Teums Pie1-e (alias Teunis Teunisz Dompelaertr(h)eunis (van/den) 
Dompel), ged. Zwaluwe 29-10-1666, overl. na 1736, tr. Neeltje Ariens 
Coijman, geb. verm. Dubbeldam ca. 167 4, over 1. Wieldrecht (aangifte) 
14-6-1736 (classis van f 6:0:0), dr. v. Arie Kooijman en mogelijk 
Geertruij Comelissen. 
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Teunis was veerschipper van Wieldrecht op Lage Zwaluwe en raakte door een ge
schil met zijn buurman Adriaen van Lil (mede veerman) levensbedreigend gewond 
door een messteek in zijn hals (1704), melkboer, had een bouw- en een achterhuis 
aan de buitenkant van de dijk en een klein huisje aan de binnenkant welke werden 
gebruikt in zijn melkerij in de polder Wieldrecht (verponding 1730 f 2: 10:0), 
voerman van Wieldrecht (1732) 1. 
Op 2-11-1725 verkoopt Teunis Dompelaar, won. aan 't Nieuw Veer, een ''huijsje en 
beterschap van erve aen de dijk van de Zuijtpolder, bij westen de Schenkeldijk van 
Wieldregt" voor f 150,- aan Neeltje van der Horde wed. v. Arij Pieters Veldhoen 2. 
Teunis Piere (alias Dompelaer) donateert op 24 januari 1737 een "stuk zaaijlandt 
groot vijff mergen 565 roeden gelegen onder Dubbeldam in den Bovenpolder in 
huure gebruijkt werdende bij Andries van de Nadort" aan zijn twee zonen Jacobus 
en Gerrit Pi ere 3. Volgens de impost van Wieldrecht wordt op 4 juli 1732 door 
Dingeman Kerkhoff 't lijk aangegeven van zijn moeder Maria van der Grient, welke 
op 't Nieuwe Veer bij zijn oom Teunis Dompelaer is overleden (pro deo) (Bron: akte 
van donatie 1737 voor notaris Pieter van Well). 
Het enige wat in de criminele rol van Wieldrecht 4 staat, is het geschil tussen de 
twee veerschippers Adriaan Janse van Lil (bijgenaamd Menheer/Mijnheer) en Teunis 
Dompel. Zij brengen passagiers over van Wieldrecht naar de Lage Zwaluwe en vice 
versa. Op donderdag 3 juli 1704 komt er een zeker Engels heer en enige andere 
passagiers naar het huis van Adriaen van Lil en vragen of ze overgezet kunnen 
worden. Adriaen van Lil weigert omdat "de wint en het geteij niet favorabel genoeg 
waeren". Na anderhalf uur gewacht te hebben gaan ze naar de buurman van Adriaen 
van Lil: Theunis den Dompel. Nadat Teunis het veer- en passagiersgeld heeft ont
vangen, komt Adriaen van Lil en zijn vrouw Maria Eltrops naar Teunis toe, en 
Adriaen zegt: "laet hem maer henen vaeren, als het sijn beurt is, sullen wij oock so 
doen". Als Teunis den Dompel die avond terug komt, wachten Adriaen van Lil en 
zijn vrouw, in baar hand hebbende een "poot of hout", hem op. Er ontstaat enig 
schermutseling tussen Teunis en Adriaen's vrouw. Adriaen van Lil trekt een mes en 
steekt Teunis twee keer in de linkerzijde van zijn hals ( waarvan één zeer gevaarlijk) 
en ook nog een keer in zijn hand. Adriaen van Lil wordt vervolgens door Teunis van 
de dijk geslagen. Met een opgestoken mes nog steeds in zijn hand, staat Adriaen van 
Lil weer op en roept naar zijn vrouw: "slae doot, slae doot". Terwijl Teunis Dompel 
"so gevaerlijk gequetst sijnde en naer sijn huijs gaende, sijn hoofd en hals ophouden
de met sijne handen" slaat de vrouw van Adriaen van Lil met het hout continue op 
Teunis. Ondertussen is de vrouw van Teunis Dompel er ook aangekomen en had 
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met "seer swaere dreijgementen gedreijght en seggende onder andere, nu sal ick die 
Duijvelinne in 't voorbij comen mede waernemen en de hals afsnijden". Vier dagen 
na dit gebeuren, op maandag 7 juli 1704 bekent Adriaen van Lil het hierboven ge
melde feit als hij op de Swaluwe in de herberg De Valck zit en zegt verder "dat het 
hem niet leet was, dat hij Teunis den Dompel gequetst hadde" met verdere bijvoe
ging "in dien het niet geschiet was, hij 't selve nogh soude doen". 
Enkele weken later zegt de nog steeds boze Adriaen van Lil tegen een ander persoon: 
"hier heb ick een pistool daer sal ich Teun, als hij overkomt mede doorschieten" en 
zweert dat "hij sulcx soude doen en haelende ook tot eenige maelen, dan haen q_ver, 
om te sien of niet soude wijgeren en laetende een kogel of twee opt voorn[oemde] 
pistool loopen". 
Op zondag 15 juni 1704 komt er een "seeckere France partije" aan het huis van 
Adriaen van Lil, die "de menschen daer voorbij comende aenhielt, en opsloot [waar
onder Tennis Piere en zijn vrouw], de vrijheijt heeft gehadt om uijt, en in te gaan, 
dat hij gevange [=van Lil] als een der voors[chreven] opgesloten menschen het ont
komen was, deselve France partije gewaerschout heeft, dat hij wilden vertrecken, 
want terwijl een persoon was uijtgebroocken ofheenen gegaen, dat hij nu verklikt of 
verrader waeren, seggende oock Kraemt, vrij op want nu is de heele stadt in voeren, 
dat al verders hij gevange om haer behulpsaem te sijn aen sijn knegt Paulus 
Pieterse Decker heeft geseght, ick bidde u Paulus vaert dogh met het volck wegh 
slaende hij gevange [= van Lil] sijn handen in malcanderen, en dat gemelte kneght 
met de France overgevaeren is". 
In juli 1704 wordt Adriaen van Lil (bijgenaamd Mijnheer), oud (zo hij zegt) 45 jaar, 
gevangen gezet "buijten pijn en banden van ijser"; verhoort worden zijn dienstmaagd 
Celia Struijck, zijn knecht Daniel Decker en zijn vrouw Maria Eltrops. Op 22-9-1704 
wordt hij ontslagen en moet hij een boete van 90 pond betalen voor zijn dreigemen
ten aan Teunis Dompel en voor het waarschuwen van de vijand (de Fransen). 
Verder wordt er ook nog melding gemaakt van de inventarisatie en verzegeling van 
een koffer en kist met goed, toebehorende aan Adriaan Janse van Lil en zijn vrouw, 
welke ten huiz.e staat van de wed. Van Somergen. 
Uit dit huwelijk: 
1. Teunis, ged. Zwaluwe 11-1-1693. 
2. Pieternella, ged. Zwaluwe 1-4-1696, volgt llla. 
3. ongedoopte zoon, overl. Wieldrecht (aangifte) 12-7-1697. 
4. ongedoopte zoon, overl. Wieldrecht (aangifte) 12-5-1702. 
5. Adriaen Teunis Dompe]aer, overl. Wieldrecht (aangifte) 14-5-1703. 
6. Adriaen Teunis Dompelaer, overl. Wieldrecht (aangifte) 21-4-1705. 
7. Evert Teunisse Dompelaar, begr. Dubbeldam (aangifte) 15-5-1725 

( van 't lijck overleden aen 't Nieuwe Veer met verclaring dat 
gehoorende onder de onvermogende en versogt acte pro deo ). 

8. An], overl. Wieldrecht (aangifte) 25-1-1729 (den 25e Januarij 1729 
door Teunis Dompelaer van 't lijck van zijn zoon Arij bij hem te zijn 
overleden en wegens 't middel van begraven daar affbetaalt f 3:0:0). 

9. Cornelis Teunisse Pier(r)e, volgt Illb. 
10. Jacobus Teunisse Fiere, volgt Illc. 
ll. Dingeman TeunisPierre5. 
12. Cornelia Pieren, geb. ca. 1707, volgt Illd. 
13. Gern·t Fiere, geb. na ca. 1712, heeft voogd in 1737, dus minderjarig, 

volgt Ille. 

ma Pieternella Piere, ged. Zwaluwe 1-4-1696, won. Zevenbergen (1732), 
overl. (aangifte) Wieldrecht 4-10-1732 (den 48 3ber (= October 1732) 
aengeving gedaen door Jakob Dolk woonende te Sevenbergen van 't lijk 
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van sijn vrouw genaemt Pieternella Pierre aldaer aen haer vaders huijs 
Teunis Pierre overleden en verklaerde dat was gehoorende onder de 
classis van f 3:0:0), tr. Wieldrecht (aangifte f 3) 11-4-1727 Jacob 
Jacobse Dol(c)k, wonende tot Wasbeek (=Waspik) in 1727, wonende tot 
Sevenbergen in 1732 en in 1737 3, zn. v. Jacob Dolk en NN. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jacob Dolk, ged. Dordrecht 14-7-1729. 
2. Neeltie Dolk, ged. Dordrecht 14-7-1729. 

Ilib Cornelis Teum'sse Pier(r)e, overl. Wieldrecht (aangifte) 3-9-1751 (aange
geven door Adriana Kroes in derde classis van en tot f 3), 
tr. [1] Wieldrecht (aangifte f 3) 13-6-1737, tr. Dubbeldam 7-7-1737 
Johanna Boot, van de Lage Swaluw, att. van de Zwaluwe 27-11-1737, 
over!. Wieldrecht (aangifte) 29-12-1745 (aangeg. door Adriaen Lucasse 
en daer affbetaelt f 3), dr. v. Jan Pietersz Boot (uit Dubbeldam) en 
Huibertje Ariens Kooijman; tr. [2] Wieldrecht (aangifte f 3) 23-2-1747, 
tr. Dubbeldam 26-3-1747 Adriana.Kroes,j.d. v. Schrevenduijn Capel. 
In 1746 koopt Cornelis Pierre van Elisabeth op de Camp wed. Pieter Brandwijk van 
Blokland 1 mergen land bij het Nieuwe Veer (2e Cavel in het 2e Pandt), belendt ten 
oosten Johan van Neurenberg, ten westen Wijntje in 't Velt, wed. Molendijk, ten 
zuiden de bermsloot van de buijtendijk en ten noorden Elisabeth op de Kamp 6. In 
het weesboek van Dubbeldam staat een akte van vertigting van Cornelis Teunisse 
Piere wedn. Johanna Boot met vermelding van de kinderen: Teunis, Neeltje, 
Johanna en Maria Pierre. Verder staat hierin het testament van Adriana Kroes en 
Cornelis Teunisse Pierre, wonende op het Nieuwe Veer 7. In 1750 koopt Cornelis 
Pierre van Rebecka Jacoba van der Voort wed Johan van Neurenburg één mergen 
493 roeden weiland gelegen in de polder van Wieldrecht 8. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Theun1's Pierre, ged. Dubbeldam 27-4-1738 (get. Cornelia Piere, 

Wouter Dolk), van de Hooge Zwaluwe, volgt IVa. 
2. Maria, ged. Dubbeldam 4-9-1740 (get. Geertje Boott), overl. Wieldrecht 

(aangifte) 6-5-1744 ('t lijk van zijn kint met verclaring dat in 't be
graven gehoorde onder classis van 3 gld., die door hem ook zijn vol
daen, verdronken in de buiten bermsloot ca. 4 jaar oud) 9. 

3. Neeltje, ged. Dubbeldam 8-4-1742. 
4. Joanna, ged. Dubbeldam 2-2-1744. 
5. Neeltje Fiere, ged. Dubbeldam 13-6-1745 (get. Ariaantje Boot), overl. 

Dubbeldam 3-1-1824, tr. [1] Wieldrecht (aangifte/pro deo) 31-7-1767 
Jan Klaver, tr. [2] Hooge en Lage Zwaluwe 5-4-1779 Kommer de 
Korver(Kurver), ged. Klundert 12-7-1750, schipper, over!. Wieldrecht 
9-9-1826, zn. v. Willem Willemsz (de) Korver/Kurver en Maria 
Commerdr van der Hoeven. 

Illc Jacobus (Kobus) Teunisse Fiere, jongman van 't Nieuwe Veer woont op 
de Laege Swaluwe geassisteert met Tennis Pieren zijn vadert, ontvangt 
(donatie) van zijn vader in 1737 de helft in 5 mergen 565 roeden zaaij
land gelegen in de Bovenpolder van Dubbeldam, tr. Hoge en Lage 
Zwaluwe 13-11-1738, otr./tr. Dordrecht 23-10-/9-11-1738 (geboden op de 
Swaluwe) Hendrika de Gester, j.d. v. Dordregt won. in de Vriesestraat 
geassist. met J annetje van der Benden, wed. Jan de Gester haer moeder. 
Uit dit huwelijk: 
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1. N.N., begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 16-1-1741. 
2. Johannes, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 10-3-1742, begr. Dordrecht 

(Nieuwkerk) 30-4-1742. 
3. Neeltje, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 29-5-1743. 
4. Johanna, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 25-12-1745. 
5. Teunis, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 18-4-1748, volgt IVb. 
begraven te Dordrecht (Nieuwkerk): 
- 23-8-1746 't kind van Jacob de Pire bij het Niupoortie; de ouders leve. 
- 3-12-1750 't kint van Jacob Pieren over het Melkpoortie bij de ouders 

leven; 't beste graft. 

Illd Cornelia Pieren, tr. Wouter Dolk 
Uit dit huwelijk: 
1. Jacob Dolk, ged. Dubbeldam 23-3-1727. 

_.; 2. Neeltje Dolk, ged. Fijnaart en Heijningen 27-3-1729, 
otr./tr. Dordrecht 3-/28-9-1749 Nicolaas Venis, j.m. van 's-Gravenmoer 
won. Raamsdonk, zn. v. Jan Venis. 

me Gerrit Piere, j.m., geb. en won. tot Dordregt, begr. Dordrecht (Nieuw
kerk) 24-8-1774 (Gerrit Pire in de Vriessestraat; laat geen kinderen 
na), otr. Dordrecht 14-7-1740 (attest gegeven 31-7-) Jenneke Stoop,j.d., 
geb. en won. tot Zevenbergen. 
In 1773 verkopen de broers Gerrit en Jacobus Pierre de 5 mergen 565 roe zaaijland 
gelegen in den Bovenpolder onder Dubbeldam, die zij van hun vader hadden 
gekregen aan Cornelis Ariensz. Koijman voor f- 3000. Het land wordt belend in 
oosten door Adriaan Molendijk, in het westen door Bastiaan in 't Veld, in 't zuiden 
door de kooper en in 't noorden door de buitendijk lO. 

Uit dit huwelijk: 
1. N.N., begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 3-6-1742 ('t kind van Gerrit Pire 

agter in de Wingerstraet, de ouders leven; een beste graft). 

IVa Theunis Pierre, ged. Dubbeldam 27-4-1738, van de Hooge Zwaluwe, 
otr./tr. Hoge en Lage Zwaluwe 10-/27-3-1758 Maria Molegraat; geb./ged. 
Hoge en Lage Zwaluwe 24-/30-6-1737, aangen. lidmaat 's-Gravendeel 
11-9-1768, dr. v. Isaak Molegraaf en Janneke Theunisze van Beijeren. 
Tennis Piere koopt in 1768 een huis aan 't Nieuw Veer en 1 mergen 300 roeden 
weiland (2e Cavel in het 2e Pand). Het huis is belend aan de ene zijde met het huis 
van Jan Timmers en aan de andere zijde met de Schenkeldijk. Het weiland is belend 
ten oosten Johannis Millenaer, ten westen Wijntje in 't Veld, wed. Molendijk, ten 
zuiden de binnen barmsloot en ten noorden de Heer Dirk Davids 11. 

Uit dit huwelijk: 
1. Cornelis, geb./ged. Hoge en Lage Zwaluwe 10-/16-7-1758, volgt Va. 
2. Johanna, geb./ged. Hoge en Lage Zwaluwe 1-/2-3-1760, overl. 

Wieldrecht (aangifte) 5-4-1787. 
3. Jannigje, ged. Hoge en Lage Zwaluwe 27-12-1761. 
4. Adriana (Ariaantje}, ged. Hoge en Lage Zwaluwe 21-10-1764, j.d., 

tr. Wieldrecht (aangifte/pro deo) 15-10-1788 Willem Bernard, j.m. 
won. te Heerensdam. 

5. Jannetje (Jansje), geb./ged. Hoge en Lage Zwaluwe 29-12-1766/4-1-
l 766, tr. Wieldrecht (aangifte/pro deo) 12-2-1789 JacobHeere, alhier. 

6. Man·a Teunisdr Piere,j.d., geb. en won. onder Wieldrecht, volgt Vb. 
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IVb Teunis Piere, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 18-4-1748, j.m. gehore te 
Dordrecht, won. in de Voorstraat bij de Munt met schriftelijk conzent 
van zijn vader Jacobus Piere, otr./tr. Dordrecht 20-4-/5-5-1771 Engelina 
van Dongen, j.d., geb. te Sprang, won. in de Prinsestraat, geassisteert 
met hare vader Cornelis van Dongen. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jacobus, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 28-1-1773, begr. ald. (Nieuw

kerk) 6-11-1773 ('t kind minderjaarig van Theunis Pire, buijten de 
Vriezepoort, de ouders leven). 

2. Kornelis, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 28-9-1774, volgt Vc. 
3. Jacobus, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 20-9-1776, volgt V d. 
4. Henderika, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 11-4-1781, begr. ald. (Nieuw

kerk) 30-4-1781 (het kraemkintje van Teunis Pieren, Kolfstraet). 
5. Teunis, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 18-10-1782, volgt Ve. 
6. levenloos kind, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 19-10-1782 (het dood

gekoomen kintje van Tennis Pieren, bij de Kolfstraet, ouders leeven). 
7. levenloos kind, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 9-3-1785 (het dootge-

koomen kintje van Teunis Pieren, Kolfstraet). 
8. Hendrika, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 13-9-1786. 
9. Johanna, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 27-5-1789. 
begraven te Dordrecht (Nieuwkerk): 
- 21-11-1778 't meerderjaarig kind van Teunis Pire in de Vriezestraat; 

de ouders leven; beste graft. 

Va Cornelis Pieren, geb./ged. Hoge en Lage Zwaluwe 10-/16-7-1758, j.m., 
tr. Wieldrecht (aangifte/pro deo) 21-1-1789 TeuntJe Pieterman, j.d. 
onder de Zwaluw. 

24 

Uit dit huwelijk: 
1. Teunis Cornelisse, ged. Hoge Zwaluwe 26-10-1793 (get. Cornelis 

Pieren en Maria Molegraaf), tr. ald. 4-12-1818 Dingena Dubbelman, 
geb./ged. Lage en Hoge Zwaluwe 8-/20-11-1791, overl. Dubbeldam 
15-8-1869 (77 jr.), dr. v. Jan Dubbelman en Anna (Joosten) Stal. 

2. Maria, overl. Wieldrecht (aangifte) 9-11-1797 (den 9 November 1797 
geevt Dirk van Harthals 't lijk aan van een kint van Cornelis Pieren 
genaamt Maria, bij acte pro deo). 

3. Jan, geb. Hoge Zwaluwe 25-10-1798 (get. Cornelis van Klaveren en 
zijn vrouw Lena van de Herik). 

4. Maria, geb. Hoge Zwaluwe 23-10-1800 (get. Theimes Pieren en Maria 
Molegraaf (grootouders)), overl. Lage en Hoge Zwaluwe 29-9-1858, tr. 
Hoge Zwaluwe -1-1820 Pieter Jans Dubbelman, geb. Dubbeldam 
14-9-1794, overl. Lage en Hoge Zwaluwe 19-4-1872, griendbaas, op
ziender der Royalen Polder (1836), aannemer van werken (1843), zn. 
v. Jan Dubbeldam en Anna Joosten Stal. 

5. Pieter, geb. Hoge Zwaluwe 6-5-1802 (get. Cornelis van Klaveren en 
zijn vrouw Lena van de Herik), overl. Wieldrecht (aangifte) 16-5-1802 
(den 16 Meij 1802 geevt Dirk van Harthals 't lijk aan van een kind 
van Cornelis Piere gent. Pieter, bij acte pro deo). 

6. Jannigje, geb. Hoge Zwaluwe 30-5-1803 (opm.: de vader is bij de doop 
in Dubbeldam). 
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7. Pieter, geb. Hoge Zwaluwe 9-1-1806 (get. Cornelis van Klaveren en 
zijn vrouw Lena van de Herik), volgt Vf. 

8. Cornelis, geb. Hoge Zwaluwe 13-3-1808 (get. de vader). 
9. Cornelia, geb. Hoge Zwaluwe 1-6-1810 (opm. bij de doop: "Dit kind is 

geboren in de Louisapolder die anders onder de Zwaluwen behoorden 
maar die Frans geworden zijn onder 's Gravendeel gebragt is en op 
verzoek van de predikant hier (te Hoge Zwaluwe) is gedoopt"). 

Vb Maria Teunisdr. Piere, j.d., geb. en won. onder Wieldrecht, tr. ald. 
(aangifte/pro deo) 22-4-1795, otr. 's-Gravendeel 24-4-1795, tr. Dubbeldam 
KJ.aas (Claas) Groenenberg, j.m., geb. te Meeuwen, won. onder 
Wieldrecht. 
Maria Pieren en haar kint Marcelis, met acte van 's-Graavendeel den 19. Maart 
1797; vertrokken met dat zelvte akte na 's-Gravendeel den 12. Oct. 1798 12. 

Uit dit huwelijk: 
1. Marcelis Groenenberg, met akte van indemniteit van 's-Gravendeel 

naar Dubbeldam 19-3-1797, naar 's-Gravendeel oktober 1798. 

Vc Kornelis/Comelis Pieren, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 28-9-1774, overl. 
ald. 7-6-1867, winkelier (1814), j.m., geb. Dordrecht won. op de Voorstr. 
bij de Beurs met schriftelijk conzent van zijnen vader Tennis Pieren, 
otr./tr. Dordrecht 25-7-/8-8-1801 Jannetje van Nerum, j.d., geb. 
Dordrecht, won. in de Wijnstraat bij de Beurs met schriftelijk conzent 
van haren vader Nicolaas van Nerum, overl. Dordrecht 28-1-1862. 
Uit dit huwelijk: 
1. Theunis, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 20-1-1802. 
2. M'k:olaas Arij, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 26-1-1803. 
3. Theunis, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 15-5-1804. 
4. NikolaasArij van Neerum, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 11-12-1811, 

overl. ald. 3-11-1814 (2 jr. 10 mnd.) op de Voorstraat. 
5. Engelina, geb. Dordrecht ca. 1814, overl. ald. 7-2-1817 (3 jr.) op de 

Voorstraat. 
6. Nicolaas An'e van Nerwn Pieren, geb. Dordrecht 1816, overl. ald. 

16-7-1817 (17 rond.). 

Vd Jacobus Pieren, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 20-9-1776,j.m., geb. 
Dordrecht, won. Voorstraat bij den Kolfstraat, geassisteerd met zijn 
vader Tennis Piere, otr./tr. Dordrecht 12-/26-1-1799 Maaijke Bo(o)m, 
geb. 1770, overl. Dordrecht 18-12-1859, j.d., geb. Dordrecht, won. 
Nieuwstraat, geassisteert met haar vader Frans Bom. 
Uit dit huwelijk: 
l. Engelina, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 1-3-1799. 
2. Franssiena, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 3-8-1800. 
3. Teunis, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 4-3-1802, overl. ald. 29-7-1882, 

boekhandelaar, tr. Anna Elisabeth Leijendekker, geb. Dordrecht 
4-11-1807, overl. ald. 26-12-1881. 

Ve Teunis Pieren, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 18-10-1782, overl. ald. 8-11-
1824 (42 jr.), koopman, j.m., geb. Dordrecht, won. Voorstraat bij de 
Beurs met schriftelijk conzent van zijn vader Teunis Pieren, otr./tr. 
Dordrecht 15-2-/1-3-1806 Johanna van der Vonn, overl. Dordrecht 
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23-10-1867, winkelierster, j.d., geb. Woerden en won. op den Noorden
dijk, met schriftelijk conzent van hare moeder Elisabet van Dijk, eerst 
wed. v. Cornelis van der Vorm en nu huisvr. v. Dirk Bonne. 
Uit dit huwelijk: 
l. Teunis, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 7-7-1806. 
2. Cornelis, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 26-11-1808, overl. ald. 8-3-1882, 

koekbakker, tr. Bastiana Vermeer, geb. Dordrecht 9-4-1806, overl. 
ald. 23-10-1868. 

3. Engelina, ged. Dordrecht (Ned. Herv.) 10-9-1810. 
4. Elisabeth Clasina, geb. Dordrecht 3-6-1813, overl. ald. 31-1-1879. 
5. Johanna Jacoba, geb. Dordrecht 4-12-1815, overl. ald. 24-4-1875. 

Ve Pieter Pieren, geb. Hoge Zwaluwe 9-1-1806 (get. Cornelis van Klaveren 
en zijn vrouw Lena van de Herik), overl. Wieldrecht 30-11-1839, 
arbeider, tr. Wieldrecht 19-5-1838 Johanna {Frederika) de U?"t, geb. 
Dordrecht 3-8-1810 (ged. 15 Augustus), overl. Wieldrecht 3-11-1851 (zij 
tr. [2] 5-1-1848 Leendert Remers, geb. Piershil 17-12-1807, overl. 
Wieldrecht 1-4-1849, zn. v. Joost Remers en Zeigje Sint Maartensdijk). 
Uit dit huwelijk o.a.: 
1. Cornelis, geb. 5-5-1838 (bij huwelijk erkend), arbeider, overl. 

Dubbeldam 5-9-1902, tr. Dubbeldam 26-5-1864 Maaike van der 
Wulp, geb. Wieldrecht 28-9-1843 (geb. aangegeven door Peter in 't 
Veld, de voogd en stiefvader van de moeder, Cornelia van der Wulp), 
overl. Dubbeldam 14-3-1911, buitenechtelijk kind van Cornelia van 
der Wulp. 

Noten (alle stukken te vinden in het Stadsarchief Dordrecht): 
1. archief 36 weesboek Wieldrecht, inv. nr. 1 (11-9-1732): voerman met twee bequamen 

paarden met een open en toewagen. 
2. archief241 oud-recht. arch. Dubbeldam, inv. nr. 2, folio 302vs (2-11-1725). 
3. archief 241 oud-recht. arch. Dubbeldam, inv. nr. 3, folio 116 (25-7-1737). 
4. archief 35 oud-recht. arch. Wieldrecht, inv. nr. 3 criminele rol 1704/1705 en inv. nr. 

14 bijlagen. 
5. archiefnr 36 weesboek Wieldrecht, inv. nr. 1 (6-4-1737) Teunis Teunisse Dompelaer en 

Neeltjen Ariens Coijman egtelieden woonende onder Wieldregt op het Nieuwe Veer; 
Dingeman Teunisse Pierre haren zoon, mitsgrs Wouter en Jacob Dolck hare swagers. 

6. archief 35 oud.rechtelijk archief Wieldrecht, inv. nr. 1, folio 175. 
7. archief 242 Weeskamer te Dubbeldam, inv. nr. 1, folio, 19 en 20vs. 
8. archief 241 oudrechtelijk archief Dubbeldam, inv. nr. 3, folio 220vs (2-3-1750). 
9. archief 35, inv. nr. 1, folio 158, acte van beschouwing ("gevonden in den buijten 

bermsloot met de voeten in 't water leggende seecker kint, zoo is opgegeven van 
Cornelis Pierre en oud omtrent vier jaer genaemt Maria Pierre, 't welk op ons ordre is 
in huijs gebragt en ontkleed en als doen verder bij ons is gevisiteert ende beschout, 
dog al omme in 't geheel gaeff ongeschonden bevonden, en dienvolgende niet anders 
kunnen oordeele dan dat 't zelve door het water is verongelukt") (4-5-1744). 

10. archief241 oudrechtelijk archief Dubbeldam, inv. nr. 20 (23-3-1773 met 
handtekening Jacobus Piere en kruis van Gerrit Pierre); zie ook inv. nr. 4, folio 188 
(25-6-1773). 

ll. archief 35 oudrechtelijk archief Wieldrecht, inv. nr. 1, folio 218vs (2-5-1768). 
12. archiefnr. 195, inv. nr. 14 attestaties/akte v. indemniteit Dubbeldam (folio 1 t/m 178) . 

• 
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( door Clara de Heer) 
Voor aanvullingen en correcties op dit parenteel Van Oosten houd ik mij 
aanbevolen: mevr. C.E. de Heer, Wilhelminastraat 81, 2651 DK Berkel en 
Rodenrijs, e-mail <cedeheer@box.nl>. 

Parenteel 
l Reinder (van Oosten), tr. N.N. 

Kinderen: 
1. Jan Reim'erss (van Oosten), volgt Ila. 
2. Claas Reinders (van Oosten). 
3. Susannetje Reijners (van Oosten) (Annetje Reinders), volgt lib. 

~1a Jan Reinierss (van Oosten), geb. Rotterdam, overl. ald. (aangeg.) 8-4-
1668, otr./tr. Rotterdam 24-10-/9-11-1638 Jannetje Joris, geb. Rotterdam, 
begr. ald. 11-1-1688, dr. v. Joris Joris. 
Uit dit huwelijk: 
1. Reindert Jans (van Oosten), ged. Rotterdam 22-4-1646, 
2. Marija Jans (van Oosten), ged. Rotterdam 16-10-1648, 
3. Susanna Jans (van Oosten), ged. Rotterdam 20-12-1650, 
4~ Jannetge Jans van Oosten, volgt IIIa. 
5. Johannijs Jans van Oosten, ged. Rotterdam 6-7-1655, 

tr. ald. 14-9-/30-9-1681 Helena Harmens, geb. Goch. 
6. Magdeleena Jans van Oosten, volgt Illb. 
7. Annetgen Jans (van Oosten), ged. Rotterdam 26-2-1662. 

Ilb Susannetje Reijners (van Oosten) (Annetje Reinders), geb. Rotterdam, 
tr. ald. 11-12-/26-12-1644 Claes Hendn'cx, geb. Rotterdam. 
Uit dit huwelijk: 
1. N.N., ged. Rotterdam 4-10-1645. 
2. Reijneer Claes, ged. Rotterdam 5-1-1648. 
3. Gerrit Claes, ged. Rotterdam 7-9-1653. 
4. Ariaentje Claes, ged. Rotterdam 3-2-1658. 
5. Ariaentje Claes, ged. Rotterdam 28-3-1660. 
6. Lijsbet Claes, ged. Rotterdam 13-3-1667. 

ma Jannetge Jans van Oosten, ged. Rotterdam 9-3-1653, begr. ald. 31-7-
1713, otr. ald. 7-4-1680 (attest. v. Den Briel 21-4-1680) Corsteijaen 
Duckelaar, ged. Rotterdam 8-12-1652, begr. ald. 12-7-1708, zn. v. 
Corstiaan Corstiaans (Christiaen Christiaens) Duckelaar, jachtschuit
voerder Rotterdam op Delft, en Maddeleentje Abrahams. 
Uit dit huwelijk: 
1. Korstiaan Duikelaar, ged. Rotterdam 29-6-1681, begr. ald. 10-11-1681. 
2. Corstiaen Duikelaar, ged. Rotterdam 14-3-1683, begr. ald. 11-1-1689. 
3. Johana Dw'kelaar, ged. Rotterdam 24-12-1684. 
4. Johannis Duikelaar, ged. Rotterdam 23-3-1687. 
5. Kristijaen Duikelaar, ged. Rotterdam 30-6-1689. 
6. Abraham Dwjkelaar (Duckelaar), volgt !Va. 
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Illb Magdeleena Jans van Oosten, ged. Rotterdam 23-2-1659, otr./tr. [1] 
ald. 11-8-/25-8-1686 Matthijs Janse Copet, ged. Rotterdam 20-9-1663, 
zn. v. Jan Matthijse en Geertje Dirks; otr./tr. [2] Rotterdam 6-11-/29-11-
1695 Simon Klaesz. Heijmans. N.B.: de kinderen Matijs en Jan komen 
vanaf omstreeks 1708 in de papieren voor met de naam Burggraft. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Matijs Burggraft (Coppet), volgt !Vb. 
2. Jan Coppet (Burggraft), ged. Rotterdam 1-1-1689. 
3. Geertrui} Coppet, volgt IV c. 
4. Reynier Coppet, ged. Rotterdam 24-2-1697. 
5. Reijnier Koppet, ged. Rotterdam 11-10-1699, volgt IVd. 
6. Jannetie Coppet, ged. Rotterdam 27-3-1703. 

IVa Abraham Duijkelaar (Duckelaar), ged. Rotterdam 23-3-1692, otr./tr. [1] 
ald. 1-4-/17-4-1714 Marijtje Samuels Vermeulen, geb. Rotterdam, overl. 
ald.juli 1725; otr./tr. [2] Rotterdam 19-1-/4-2-1727 AriaantjeSchaap. 
Uit het eerste huwelijk: 
l. Jannetje Duckelaar, ged. Rotterdam 23-12-1714. 
2. Samuel Dwjkelaar, ged. Rotterdam 29-3-1716, otr./tr. [1] ald. 30-10-/ 

22-11-1746 Anna Tourvers, geb. Rotterdam; tr. [2] ald. 14-3-/30-3-
1762 Maritie de Bruin, wed. van Pieter Corlie, geb. Rotterdam. 

3. Kerstjaen Duijkelaar, ged. Rotterdam 10-4-1718. 
4. Kersteeijaen Dwjkelaar, ged. Rotterdam 2-7-1719. 
5. Johannes Dwjkelaar, ged. Rotterdam 4-1-1722. 
6. Johannis Dwjkelaar, ged. Rotterdam 21-2-1723. 
7. Johannis Dwjkelaar, ged. Rotterdam 30-4-1724. 
Uit het tweede huwelijk: 
8. Mattheus Dwjkelaar, ged. Rotterdam 2-11-1727, volgt Va. 
9. Jannitie Dwjkelaar, ged. Rotterdam 2-7-1730. 
10. Catarina Duijkelaar, ged. Rotterdam 10-5-1733. 
ll. Abraham Duijkelaar, ged. Rotterdam 12-2-1736. 
12. Kaatje Duijkelaar, ged. Rotterdam 13-4-1738, volgt Vb. 

IVb Matijs Burggraft (Coppet), ged. Rotterdam 29-6-1687, begr. ald. 1-8-
1738, timmermansgezel (1708); sakdrager (1738), tr. [1] Rotterdam 
22-5-1708 (vermoed.) Geertruijd Plemp, overl. voor -11-1708; otr./tr. [2] 
ald. ll-11-/28-11-1708 Sara. Verdwjn, geb. Rotterdam, begr. ald. 772-
1727, dr. v. Thomas Verduijn (Verduin), sackedrager (1727), coolemeter 
en klapwaker (1736), en Rebecca Abrahams Packers; tr. [3] Rotterdam 
11-5-/28-5-1727 Aaghje Vooght, geb. Rotterdam, begr. ald. 21-1-1730; 
tr. [4] Rotterdam 13-8-/27-8-1730 Grietie Schutters, geb. Rotterdam. 
Uit het tweede huwelijk: 
1. Ma.gdaleena. Burggraft, ged. Rotterdam 18-1-1711. 
2. Tomas Burggraft, ged. Rotterdam 17-7-1712. 
3. Tomas Burggraft, ged. Rotterdam 3-4-1714. 
4. Maddeleena Burggraft, ged. Rotterdam 30-5-1715. 
5. Rebecka Burggraft, ged. Rotterdam 8-8-1717. 
6. Rebecka Burggraft, ged. Rotterdam 10-9-1719. 
7. Tomas Burggraft, ged. Rotterdam 18-11-1721. 
8. Rebecca Burggraft, ged. Rotterdam 15-2-1724. 

28 jaargang 16 • 2002 1340 NGV-Afd. Rotterdam e.o. 



·._, 

IVc Geertrui} Coppet, begr. Rotterdam 17-10-1724, 2 mind. kinderen, 
otr./tr. Rotterdam 22-9-/8-10-1720 Willem de lfiJs, stuurman. 
Uit dit huwelijk: 
1. Johannes de W.ijs, ged. Rotterdam 2-9-1721. 
2. Johannes de Wijs, ged. Rotterdam 13-5-1723. 
3. Magdalena de Wijs, ged. Rotterdam 10-10-1724. 

IVd Re.ijnier Koppet, ged. Rotterdam 11-10-1699, otr./tr. Rotterdam 16-8-/1-
9-1722 Hillegond Schravelaar, geb. Rotterdam. 
Uit dit huwelijk: 
1. MatthijsKoppet, ged. Rotterdam 1-6-1723, begr. ald. 17-1-1724. 
2. Matt.ijs Koppet, ged. Rotterdam 8-5-1725, begr. ald. 19-6-1726. 
3. MattluJs Koppet, ged. Rotterdam 24-4-1727. 
4. Jan Koppet, ged. Rotterdam 19-07-1729. 

Va Mattheus Duijkelaar, ged. Rotterdam 2-11-1727, tr. ald. 6-4-/22-4-1749 
Willem.ijntje van der Stok, geb. Rotterdam. 
Uit dit huwelijk: 
1. Abraham Duijkelaar, ged. Rotterdam 8-1-1750. 
2. Willem Duijkelaar, ged. Rotterdam 23-3-1751. 
3. Arijaantje Duijkelaar, ged. Rotterdam 15-02-1753, otr./tr. ald. 

25-6-/11-7-1780 Arij van Nout, ged. Rotterdam 6-3-1755, zn. v. Pieter
van N out en Maertje Vermeulen. 

4. Abraham Duijkelaar, ged. Rotterdam 13-2-1755. 
5. Wülem Duijkelaar, ged. Rotterdam 21-9-1756. 
6. Ab1·am Duijkelaar, ged. Rotterdam 15-1-1758. 
7. Anna Duijkelaar, ged. Rotterdam 3-4-1760. 
8. Willem Du.ijkelaar, ged. Rotterdam 7-6-1761. 
9. Anna Duijkelaar, ged. Rotterdam 24-4-1763. 
10. Kaatje Duijkelaar, ged. Rotterdam 20-1-1765. 

Vb Kaatje Duijke]aar, ged. Rotterdam 13-4-1738, otr./tr. ald. 15-4-/1-5-1759 
Kornelis van Lier, geb. Tholen. 
Uit dit huwelijk: 
1. Anna Pieternella van Lier, ged. Rotterdam 10-7-1759. 

• 

De geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten en de bevolkingsregisters van 
de gemeenten Groote Lindt, Heer Oudelands Ambacht, Meerdervoort, 
Kijfhoek en Zwijndrecht worden momenteel op microfilm gezet. In verband 
hiermede is het niet mogelijk om tot 31 december 2002 ten gemeentehuize 
van Zwijndrecht genealogisch onderzoek te verrichten. 

[red.] 
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Op 11 december a.s. zal door onze afdelingsvoorzitter Roelof Vennik aan 
burgemeester Opstelten van Rotterdam het eerste exemplaar worden aan
geboden van het jubileumboek, dat verschijnt ter gelegenheid van het 50-
jarig bestaan van de Afdeling Rotterdam van de NGV. Het boek heeft als 
titel 'Migranten en Passanten en is tevens de eerste bundel in een nieuwe 
reeks NGV-publicaties. De auteurs en hun artikelen zijn (alfabetisch op 
auteursnaam gerangschikt) als volgt: 

- MIGRATIE IN RoTTERDAM 1985-2000, 
door de heren Drs. M. Bik en Drs. D. Linders 

- EMIGRATIE NAAR AMERIKA EN DE MOGELIJKHEDEN TOT GENEALOGISCH ONDERZOEK, 
door de heer L. Gijswijt 

- HOLLANDGANGERS ALS VOORBODE VAN IMMIGRATIE, door de heer J. Kaldenbach 
- DE HISTORISCHE STEEKPROEF NEDERLANDSE BEVOLKING (HSN EN HAAR PROJECTEN 

TE ROTTERDAM, door de heer Dr. K Mandemakers 
- DE GESCHIEDENIS VAN DE PILGRIMFATHERS, door de heer H.J. Trap 
- MIGRATIE EN (HANDELS-)BETREKKINGEN TUSSEN DE BRITSE EILANDEN EN DE 

NEDERLANDEN VANAF DE 12E TOT HET EINDE VAN DE 18E EEUW, 
door de heer R.K Vennik 

Het boek heeft een omvang van ca. 200 pagina's met foto's, grafieken en 
afbeeldingen en een oplage van 300 stuks. De prijs bedraagt€ 20, exclusief 
€ 5 per boek als bijdrage in de verzendkosten. 
Bestellingen kunnen worden gedaan door overmaking van het verschul
digde bedrag op girorekening 5246157 t.n.v. de penningmeester NGV-Afd. 
Rotterdam e.o. te Schiedam onder vermelding van naam en adres en het 
aantal exemplaren. De boeken worden na 12 december verzonden. 
Indien u een bestelling doet zonder bijdrage in de verzendkosten, dan kunt 
u deze afhalen in de pauze van de jubileumavond op 11 december om 20:10 
uur (zie aankondiging rechts in de Agenda). 

[red.] 

(door Leo Gijswijt) 

Een aantal leden maakt al regelmatig gebruik van e-mail om ons te be
reiken, hetgeen o.a. de redactie van 1340 alleen maar toejuicht. Ten aanzien 
hiervan echter een paar opmerkingen: 

Door schade die zou kunnen ontstaan door virussen, die ongewild kunnen 
worden meegestuurd, zullen wij geen bijlagen meer openen van meege
stuurde bestanden die anders zijn bewaard dan als jxt bestand. 
Alle andere bestanden, zoals .exe, .rtf en .doe, zullen vanaf nu ongeopend 
worden verwijderd. Ook zullen doorgestuurde berichten (met als onderwerp 
FW:, dus forwards) ongeopend worden weggegooid, omdat al is gebleken dat 
virussen (zoals recent het BugBear-virus) hiervan gebruik kunnen maken. 
Het is overigens voor de redactie vanwege de opmaak van 1340 het 
makkelijkst indien een toegezonden artikel bewaard is als tekstdocument 
(.txt), dus zonder verdere opmaakinstructies zoals lettertype, korpsgrootte, 
tabs en 'harde' returns. 
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Alle leden van de NGV worden hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van de 
volgende bijeenkomst van de Afd. Rotterdam e.o. in de Grote Zaal van het 
Gemeentearchief Rotterdam, Hofdijk 651, bereikbaar met tram 4 en bus 44: 

11 december 2002 - woensdag, 19:30 uur: JUBILEUMVIERING 50 JAAR NGV
AFDELING ROTTERDAM EN OMSTREKEN'. Op deze avond viert onze afdeling 
haar 50-jarig jubileum. Onze afdelingsleden zijn hierbij van harte we!kom. 
Wel verzoeken wij u, gezien de beperkte ruimte, dringend ons te laten 
weten of u wilt komen om dit heugelijke feit met ons te vieren. Meldt u 
daarom telefonisch aan bij de voorzitter, Roelof Vennik (tel. 010-479 0668) 
of bij dele secretaris, Edo van Baalen (tel. 010-419 8521). 
Het programma van de jubileumavond ziet er als volgt uit: 

1. 19:30 uur OPENING DOOR DE AFDELINGSVOORZITTER, dhr. R.K Vennik 
.. 19:40 uur ENIGE WOORDEN door dhr. H.J. Trap, voorzitter van het Hoofd

bestuur van de Nederlandse Genealogische Vereniging. 
3. 19:50 uur UITREIKING VAN HET JUBILEUMBOEK 'MIGRANTEN EN PASSANTEN' door 

dhr. R.K. Vennik aan dhr. Mr. 1.W. Opstelten, burgemeester van 
Rotterdam 

4. 20:00 uur UITREIKING VAN DE AANMOEDIGINGSPRIJS VOOR DE GENEALOGIE 2002 
door dhr. Drs. L. van der Hoeven aan dhr. AA van Nostrum 

5. 20:10 uur KORTE PAUZE 
6. 20:20 uur LEZING door dhr. Dr. M.R. Doortmont met als titel 'KOLONIALE 

RELATIES IN VROEGER TIJDEN' 
7. 20:50 uur GEZELLIG SAMENZIJN met een drankje en een hapje 
8. 21:30 uur SLUITING 
Op deze avond is er tevens gelegenheid het door u bestelde exemplaar van 
'Migranten en Passanten mee te nemen of alsnog aan te schaffen. 

[het Afdelingsbestuur] 

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 

~}.rijde 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>. 

278. KLOPPENBURG 
Gevr.: genealogische en kwartierstaatgegevens van Jacomina Grada Kloppenburg 
(geb./overl. en waar/wanneer?), tr. (waar/wanneer?) Cornelis de Haan, geb. Sint
Annaland (Tholen) 10-1-1788 (van de familie de Haan heb ik alle gegevens). Hun 
dochter Soetje de Haan werd geboren te Puttershoek 25-8-1813. • 
Hanno de Jongh, Broekweg 124, 3131 HG Vlaardingen, 
e-mail <hdeiongh@hoffman.nl> 
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279. VANQUAWEGEN (VANKWAWEGEN)/MAERTENS 
Matthjjs Matthijsen (Tijs), j.m. van Leerbeek bij Brussel, tr. Ridderkerk 7-8-1672 
Ariaentje{n) Maertens, geb. Barendrecht ca. 1640. De naam Van Quawe~en werd 
door hun zoon Pieter voor het eerst gevoerd. 
Gevr.: nadere gegevens omtrent dit echtpaar en hun voorgeslacht, en wie kent de 
oorsprong en de betekenis van de naam Van Quawegen? 
J.D. Mulder, Van Renesseborch 54, 3341 RD Hendrik-Ido-Ambacht 

280. VAN WELL 
Ik ben op zoek naar gegevens van de familie Van Well. Willem van Well, geb. 
Dordrecht 12-3-1829 en Kaatje van Seventer, geb. Dubbeldam 7-3-1823 hadden o.a. 
een zoon Hendrik Pieter van Well, geb. Dordrecht 24-9-1852, die aldaar een 
timmerbedrijfje had aan de V oorstraat. Hij was gehuwd met J enneke Buikhuizen, 
geb. Dordrecht 24-9-1852, uit dit huwelijk o.a. een zoon Hendrik Pieter, geb. 
Dordrecht 8-2-1890, tr. Jannetje Karremans. Gevr.: voor- en nageslacht van deze 
familie die zich heeft vertakt (vermoedelijk) vanuit Brabant naar o.m. Rotterdam, 
Dordrecht, Den Haag, Oss, Heesch en Den Bosch. 
J.A. Brand, Expansie/aan 5, 8411 TA Jubbega, 
e-mBJ1 <J.a.brand@wanadoo.nl> 

281. BEUKER/ DE BAAS 
Willem Beuker, begr. Kralingen 19-12-1796 en Pieternella de Baas, begr. Kralingen 
1792, lieten in Kralingen hun kind Hillegonda dopen op 27-12-1789. Gevr.: 
voorgeslacht en herkomst van dit echtpaar. 
R.K Vennik, Burg. Van Slijpelaan 45, 3077 AD Rotterdam, 
e-mail <rkvennik@chello.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 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, 8urg. Van Slijpelaan 45, 3077 AD Rotterdam 
Secretaás: 
E.K. van Baaien, Platostraat 20, 3076 BN Rotterdam 
2e Secretaris: 
C. Riche~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 10S-.a, 3039 CK Rotterdam 

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

Redactie 1340: 
L Gijswijt, Postbus 25056, 3001 HB Rotterdam 

Verzending 134a· 
C. Richel-Hatersel Koning, Coppelstockstraat 2, 
3132 XN Vlaardingen 

Afdelingsbibliothecäris: 
(VACATURE) 
NGV Contactdienst (CALS): 
C. Nienoord, lucretia van Merkenstraat 33, 
3207 HN Spijkenisse, e-mail: k.nienoord@hetnet.nl 
tel. (werkdagen 19:00-21 :00 uur) 0181-630890 
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 Al Amsterdam 
© 2002 overname van teksten slechte toegestaan met vermelding van bron en auteur. 
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