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BEHOREN DE INWONERS VAN WIELDRECHT KERKELIJK TOT DUBBELDAM OF 's-GRAVENDEEL? 

(door Mw. E.R. van Dooremalen) 
De heerlijkheid Wieldrecht is een heerlijkheid zonder kerk en ligt op het 

Jand van Dordrecht in de polder van Wieldrecht. Het noordelijke gedeelte 
'°'(an de Wieldrechtse polder behoort grotendeels tot Dubbeldam en voor een 

klein gedeelte tot de Mijl. Het zuidelijke gedeelte is verdeeld in zes zoge
naamde 'panden' met ten zuiden de Wieldrechtse Zeedijk, ten oosten de 
Schenkeldijk en ten westen de Kil. In deze zes panden staan in de 18e eeuw 
vooral herenhuizen (buitenplaatsen) van gegoede burgers uit de stad 
Dordrecht, zoals bijv.: Beerwijk, Wielhoven, Amstelwijk, Gravenstein, 
Groenhoven, Vlietzicht etc. Op deze buitenplaatsen wonen knechten, tuin
mannen en boeren. Verder staan er huizen bij 't Nieuwe Veer (in de hoek 
Schenkeldijk/Wieldrechtse Zeedijk) en bij 't veer 's-Gravendeel-Wieldrecht. 
Volgens de acta (handelingen) van de kerkenraad van Dubbeldam is er 
tussen de kerkenraad van 's-Gravendeel en de heerlijkheid Wieldrecht een 
contract opgesteld, waarin staat dat met ingang van 1722 de inwoners van 
Wieldrecht tot de gemeente 's-Gravendeel zijn gebracht. Ondanks dat dit 
contract wettig is, heeft Dubbeldam de vrijheid om mensen uit Wieldrecht 
toch kerkelijk te laten zijn in hun gemeente. Een voorbeeld hiervan is Ari 
Hofman, die geweigerd heeft om kerkelijk te worden te 's-Gravendeel. In 
augustus 1755 besluit de kerkenraad dat een aantal gezinnen die al lange 
tijd tot Dubbeldam behoren, dat ook in de toekomst zullen zijn. Hierbij gaat 
het om: 
1. het huisgezin van Adriaan Lucassen. 
9.. het huisgezin van Jan Tim.mers. 

het huisgezin van Leijsje de Jong. 
4. het huisgezin van de weduwe van Theunis Hofman. 
5. het huisgezin van Ari Huijge Molendijk. 
6. het onlangs ingekomen huisgezin van Derck van der Linden 1. 

Aan hen wordt ( voor zover ze die nog niet hadden) een akte van alimentatie 
gegeven, waarin staat dat 's-Gravendeel vrij is van het christelijk 
onderhoud in geval van armoede. Deze akte geldt ook voor de kinderen en 
ook voor de kinderen die in de toekomst geboren mochten worden. Mocht 
het huisgezin of een persoon terugkeren naar Dubbeldam, dan konden zij 
gewoon aldaar kerkelijk blijven 2. 
In 1757 vertrekken Jan van den Bogaert en zijn vrouw Neeltje Cornelissen 
Ruijchaver met toestemming van Dubbeldam onder Wieldrecht. In maart 
van dat jaar vraagt Barber Arisen Guijs wed. Willem van den Boogaert (de 
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moeder van Jan van den Bogaert) ook toestemming aan Dubbeldam om 
naar Wieldrecht te mogen vertrekken. Volgens een schrijven in de 
Dubbeldamse kerkenraad van 26 maart 1757 wordt dit verzoek geweigerd. 
Dubbeldam wil namelijk niet meer dat mensen uit Wieldrecht kerkelijk zijn 
te Dubbeldam. En één moet dus de eerste zijn die geweigerd wordt. 
Volgens de predikant van 's-Gravendeel staat er in het contract dat alle 
mensen te Wieldrecht kerkelijk behoren tot 's-Gravendeel. En dat hij wenst 
en verwacht dat Dubbeldam deze mensen zou weigeren. De predikant van 
's-Gravendeel vraagt vriendelijk en op 'sagste' wijze of hij die mensen alsnog 
kon verkrijgen 3. De kerkenraad besluit dat ze vanaf dat moment niemand 
meer uit Wieldrecht zullen opnemen. En verder vindt zij dat beide predi
kanten van Dubbeldam en 's-Gravendeel - eventueel met een ouderling - op 
een middag aan de mensen te Wieldrecht moeten vertellen dat zij volgens 
een contract kerkelijk behoren te zijn tot 's-Gravendeel 4. 

Op vrijdag 25 november 1757 spreekt de Dubbeldamse kerkenraad af, d~ 
predikant Fredrick Robbert Evert Nibbelinck en de ouderling Br. Ari 
Molendijk aanstaande zondag naar de predikant van 's-Gravendeel gaan. 
Zij zullen hem voorstellen om gezamenlijk op a.s. dinsdag bij de mensen in 
Wieldrecht langs te gaan s. 
Dinsdag 29 november is het bovenstaande bezoek uitgevoerd met het gevolg 
dat "alle huijshoudingen tot de gemeinte van 's-Gravendeel sijn overgegaan 
op die tijdt, en onder den dienst van dien Predt. den Heeren seegen zijn 
toegewenscht". Toch blijken er nog enkele problemen te zijn, zowel voor de 
Dubbeldamse als de 's-Gravendeelse predikant. Predikant Nibbelinck vraagt 
zich af of hij akten van indemniteit moet geven voor alle kinderen die in de 
tussentijd te Dubbeldam zijn gedoopt. 
En de predikant van 's-Gravendeel vraagt zich af of hij de kinderen, die in 
Wieldrecht zijn geboren en te Dubbeldam zijn gedoopt, moet aannemen tot 
.zijn armen. Ze spreken af dat op vrijdag een ouderling van beide kanten dit 
zullen bespreken s. 
Op 4 december meldt predikant Nibbelinck dat hij een brief van 's
Gravendeel heeft gehad waarin staat dat de 's-Gravendeelse predikant 
vindt dat een onpartijdig iemand een oordeel moet geven over dit verschil in 
akten. Dubbeldam is het hier mee eens en laat dit aan 's-Gravendeel weten 
met bijvoeging dat het iemand moet zijn buiten de kerkenraad en buiten de 
gemeente van 's-Gravendeel en Dubbeldam. Beide keuren het goed dat heJ -
iemand uit de stad Dordrecht moet zijn 7; 

Br. Michiel Duijser en een ouderling van 's-Gravendeel gaan op 25 
december naar Do. Van der Wal te Dordrecht. Van der Wal kan niet een 
direct oordeel geven en wil er eerst nog met een collega over spreken. De 
ouderlingen zullen "op de eerste vrijdag die inkomt na het tweede 
Avondmael in Dordrecht" opnieuw naar Dordrecht moeten komen om het 
oordeel te horen s. 
In januari 1758 gaan de twee ouderlingen opnieuw naar Do. Van der Wal 
toe om zijn oordeel over de zaak van Wieldrecht te vernemen. Van der Wal 
wilt de zaak voorleggen in de classis van Pasen. Dit besluit wordt door beide 
ouderlingen gerapporteerd aan hun kerkenraad. Op 4 april 1758 staat er 
geschreven dat de zaak niet in de Dordtse classis is behandeld, omdat 's
Gravendeel opeens vindt dat buitenstaanders niet over zo'n zaak kunnen 
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oordelen en dat de zaak van Wieldrecht dus door hen zelf opgelost moet 
worden 9. 

In oktober 1758 wordt de kerkenraad van Dubbeldam geïnformeerd over 
"het eerste veerhuijs aen 't Nieuwe Veer". Tot hier toe was zij van mening 
dat het zowel tot Dubbeldam als tot Wieldrecht kon behoren, omdat het 
veerhuis gedeeltelijk staat op de grond van Dubbeldam. Maar het blijkt 
geheel op de grond van Wieldrecht te staan. Dit gegeven heeft de kerken
raad van Dubbeldam doorgegeven aan 's-Gravendeel ("als opsienders" van 
Wieldrecht"). En vervolgens is dit huis en het hierin inwonende huisgezin 
overgegeven aan de kerkelijke gemeente van 's-Gravendeel 10. 

Begin december spreekt de predikant van 's-Gravendeel nogmaals met de 
predikant van Dubbeldam over de zaak van Wieldrecht. Vervolgens bericht 
'lred. Nibbelinck aan zijn kerkenraad op 3 december dat hij besloten heeft 

~ch alle akten, noch een gedeelte van de akten van alimentatie voor die 
(Wieldrechtse) kinderen te geven 11. 

In september 1759 ontvangt Nibbelinck een brief van de 's-Gravendeelse 
predikant, waarin hij schrijft dat 's-Gravendeel aan alle mensen in 
Wieldrecht een akte van alimentatie zal bezorgen, voor zover die nog niet 
gegeven zijn sinds de verandering in 1757. Dubbeldam blijft nog wel verant
woordelijk voor de Dubbeldammers die na 1757 in Wieldrecht zijn gaan 
wonen. De Dubbeldamse kerkenraad is verblijd met dit besluit van 's
Gravendeel. 
Dubbeldam bericht 's-Gravendeel dat zij een akte van alimentatie van haar 
wil vorderen voor een kind van ene Jan Huijbertse Bijl en Anna Andriessen 
Munter, zodat dat kind onder de diakonie van 's-Gravendeel valt. De 
predikant antwoordt hierop dat ze dat wel zullen bespreken in de classis. 
Dubbeldam is bang dat de zaak van Wieldrecht nog langer gaat duren en 
eist dat zij die akte voor dat kind krijgen, anders zullen zij niet de door 's
Gravendeel gevorderden akten geven (voor de Dubbeldammers die na 1757 
in Wieldrecht zijn gaan wonen) 12. 
In mei 1760 wordt m.b.t. de zaak van Wieldrecht een lidmaatattestatie en 
een akte van alimentatie geven voor Ariaantje Dirckse van de Merwede 
(weduwe Th. Hofman) aan 's-Gravendeel. De akte van anno 1755 van Dirck 
t.rian der Linden wordt veranderd, zodat deze alleen geldt voor hem, zijn 

'-'Touw en zijn twee op Dubbeldam geboren kinderen. En heeft 's-Gravendeel 
daarmee de akte voor het kind van Jan Huijbertsen Bijl en Anna 
Andriessen Munter toegestaan. 

Dirck van der Linden is niet gelukkig met die veranderde akte en wil dat er 
nog twee kinderen, die te Dubbeldam zijn gedoopt, op die akte worden 
gezet. Omdat Dirck van der Linden en zijn gezin zich te Dubbeldam 
kerkelijk houden, gaat de kerkenraad akkoord met zijn verzoek. Er wordt 
tevens besloten dat de geschreven akte van 1755 (zie noot 1) komt te 
vervallen 1s. 
In oktober 1760 spreekt pred. Nibbelinck in Dordrecht met de 's
Gravendeelse predikant over die akte van D. van der Linden. Ze zijn van 
mening dat de akte zo veranderd moet worden zoals D. van der Linden en 
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's-Gravendeel dat willen 14. Op 2 januari 1761 beslist de Dubbeldamse 
kerkenraad eindelijk om de akte van D. van der Linden te veranderen en te 
geven aan 's-Gravendeel, zoals Van der Linden dat begeerde. Verder kan 
Dubbeldam binnenkort de akte voor het kind van Jan. H. Bijl verwachten. 
En met dit laatste is de Dubbeldamse kerkenraad van mening dat alle 
dingen, die tot Wieldrecht betrekking hadden, zijn afgehandeld 15. 

Ter afsluiting geef ik hier de akten van alimentatie/indemniteit weer, die 
Dubbeldam gegeven heeft aan personen die naar Wieldrecht zijn ver
trokken: 
- Den 12 Jul. [12-7-1761] Is acte van indemniteijt verleent aan Dirck 

Willemsen van den Boogaart voor sijn persoon alleen van hier vertrocken 
onder Wieldrecht. [folio 89] 

- Den 3 Aug. [3-8-1761] Is acte van indemniteijt verleent aan Jannigj, 
Willemsen van den Bogaart huijsvr: van Frans Jansen Driesprong voo 
haar persoon alleen terwijl vertrocken was van Wieldrecht ( welcks 
armbesorgers eerst acte van in den voor de selve door ons gegeeven was) 
na Princeland. [folio 89] 

- Den 7 Dec. [7-12-1761] Is acte van indemniteijt verleent aan Ewit 
J acobsen van den Broeck voor sijn persoon alleen met er woon sig 
needergeset hebbend in Wieldrecht. [folio 90] 

- Dito [2-9-1763] Is acte van indemniteijt verleent aan Neeltje Hendricksen 
de Vlaming voor haar persoon van hier vertrocken onder Wieldrecht. [folio 
97] 

- Den 28 dito [28-9-1763] Is acte van indemniteijt verleent aan Ari Arisen 
Schipper en desselvs huijsvrouw Pietertje Adriaansen Molendijck van hier 
vertrocken onder Wieldrecht. [folio 97] 

- Den 22 dito [22-11-1763] Is acte van indemniteit verleent aan Jacob 
Aartsen van Gent voor sijn persoon van hier vertrocken onder Wieldrecht. 
[folio 97] 

- Den 3 Apr. [3-4-1767] Is acte van indemniteijt verleent aan Ariaantje 
Arisen Valk voor haar persoon vertrocken onder Wieldrecht. Deese acte is 
met reeden soo geschreeeven dat bij de gewoone form van schrijven is 
gevoegt ingevolge de resolutie van 't jaar 1756 en hoe seer tans na 
Wieldrecht trock, belooft wierd, de armbesorgers van de Mijl, en van 
andere plaetsen van desselvs onderhout te bevrijden. [folio 119] 

- Dito [mei 1769] Is acte van indemniteit verleent aan Ari Adr. Molendijken 
desselvs huijsvrouw Pietertje Hendriksen van der Linden van hier 
vertrocken onder Wieldrecht. [folio 128] 

- Januar. [januari 1770] Is acte van indemniteit verleent aan Lena 
Andriessen Munter (huijsvr van Cornelis Kleijngelt) voor haar perzoon en 
teffens voor hun kind genaamt Jan, oud omtrent 1 jaar, van hier 
vertrokken na Wieldrecht, behoorende ( wat het kerkelijke en armmelijke 
betreft) onder 's Gravendeel. [folio 130] 

- [15-1-1777] Is acte van indemniteit aan Ariaantje Arisen in 't Velt voor 
haar perzoon van hier vertrokken na Wieldrecht. [folio 155] 

- Dito [september 1782] Is acte van indemniteit verleent aan Ari Arisen in 't 
Velt voor zijn perzoon naar Wieldrecht. [folio 17 4] 
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Noten: 
1. D[it]o. [7-12-1755] Is acte van alimentatie verleent aen Derck van der Linden 

voor sig, zijne huijsvrouw Ariaantje Arise Backer en der selver kinderen soo die 
se tans hebben als hun in 't vervolg op Wieldrecht hier kerckelijk blijvende 
mogten gebooren worden ingevolge de resolutie over de saecke van Wieldrecht op 
het voorig bladt te vinden. (SA Dordrecht, archiefnr. 295, inventarisnr.: 6, folio 
49). 

2. Stadsarchief Dordrecht, archiefnr. 295 Ned. Herv. Gem. van Dubbeldam, 
inventarisnr. 6 acta kerkenraad 1727-1793, folio 47/48 (aug. 1755). -

3. 'Ons Voorgeslacht 1967; pag. 60, lidmaten 's-Gravendeel, item met attestaties 
van Dubbeldam "eenige Ledematen uit Wieldregt dewelke haar aan Dubbeldam 
hadden gehouden, maar nu volgens contract 1722 gemaakt tuschen 's-Gravendeel 
en Wieldregt, op instantie van predikant en kerkenraat alhier tot ons zijn 
overgegaan, behalve Arij Molendijken Pietertje Jans vande Merwe, hierboven 
genoemt, op den 20-3-1758: Leijsie Claassen Vermeulen, wed. Cleijs Jacobs de 

"-1 ~ Jong; Claas Kleijssen de Jong; Neeltje Cornelis Ruijghaver, vrouw van Jan van 
-..., den Bogaert; Dirk Hiddink, tuijnman van den weled Heere Braats, vertrokken 

27-10-1758; Derk Jansen van der Linden en Ariaan tie Ariens Bakker, egtelieden; 
Arijaantje Dirks van de Merwede, wed. Theunis Hoffman". 

4. SA Dordrecht, archiefnr. 295, inventarisnr.: 6 acta kerkenraad 1727-1793, folio 
59/60 (26 maart 1757). 

5. Idem, folio 61 (25-11-1757). 
6. Idem, folio 62 (29-11-1757). 
7. Idem, folio 63/64 (4-12-1757). 
8. Idem, folio 64 (25-12-1757). 
9. Idem, folio 65 (jan. 1758, 4-4-1758). 

10. Idem, folio 67 (okt. 1758). 
ll. Idem, folio 68 (3-12-1758). 
12. Idem, folio 73/74 (sep. 1759). 
13. Idem, folio 78/79 (mei enjuli 1760). 
14. Idem, folio 79/80 (okt. 1760). 
15. Idem, folio 83 (2-1-1761). 

• 

~oopregister der geref. gemeente Delfshaven, 11 Juni 1780: "Dir]efe, onegt kind van 
~lizabeth van den Berg, die geboortig te Hellevoetsluis, en gewoond hebbende te 

Kralingen, van dit kind bevallen is in Zwaanshals. Bij den doop heeft zij, op haar 
voorgehoudene vragen, openbare belijdenisse gedaan van haare groote schuldberouw 
en leedwezen betuigd en plegtig belooft, onder uitzien na Gods genade, voorthaan 
kuisch en eerbaar te leven". 

Doopregister rooms-katholieke kerk Delfshaven, 2 Januarij 17 49: "Engelbertll, kind 
van Arij van Dijk en Cornelia Noordermeer, getuigen Engel Beekers en Maria 
Noorderm.eer, alle beijde staende voor de opfoedinge van het kint omdat het selve in 
bloedschande geteelt is in de derde graet van der dispensatie, ende ook niet voor de 
pastor getrouwt ende ook vervolgens niet tot last komende van den armen van de 
roomsche catholijke gemeente op Delfshaven". 
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( door Leo Gij swijt) 
Aldfaer is een krachtig, gebruikersvriendelijk en zeer uitgebreid Neder
landstalig Windows programma voor het vastleggen van alle stamboom
gegevens en is gratis op internet te downloaden vanaf de website 
<http://www.aldfaer.nl/index.html>. 
Op een overzichtelijk scherm staan de belangrijkste gegeven§ van de 
persoon, inclusief de ouders, huwelijken, kinderen, broers en zusters, 
notities, leeftijd bij belangrijke familiegebeurtenissen en foto's. 
Naast de specificaties van Aldfaer 3.0 kunt u op de website ook de 
antwoorden vinden op een aantal veelgestelde vragen. Ook een lijst met 
bekende fouten ( en eventuele oplossinge~) en een wensenlijst zijn daar te 
raadplegen. Ook zijn er links naar een aantal Aldfaer-gebruikers, zodat u 
kunt zien wat zij gemaakt hebben. 

Zichtbaar op het hoofdscherm: 
- persoonlijke gegevens (naam, geboorte-, doop-, overlijdens- en begraaf

datum en geboorte-, doop-, overlijdens- en begraafplaats). 
- gegevens biologische-, adoptie- en pleegouders (namen, geboorte- en 

sterfjaar, leeftijd, huwelijksdatum). 
- gegevens relaties: huwelijk, geregistreerd partnerschap, samenleven en 

overig (namen, geboorte- en sterfjaar, leeftijd, huwelijksdatum). 
- gegevens kinderen (namen, geboorte- en sterfjaar, leeftijd, huwelijksdata, 

aantal kinderen). 
- gegevens broers/zusters (namen, geboorte- en sterfjaar, leeftijd, 

huwelijksdata, aantal kinderen). 
- leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen (geboorte/overlijden/huwelijk van 

ouders, partners, kinderen en kleinkinderen). 
• afbeeldingen en foto's (.bmp en .jpg), geluiden (.wav) of video's (.avi, .mpe) 

die bij de persoon horen en ruimte voor notities. 
- geboortegegevens: velden voor geboorte-, aangifte- en doopgegevens en 
• ruimte voor notities. 
- getuigen bij aangifte en doop en ruimte voor notities. 
- huwelijk: velden voor ondertrouw, burgerlijk- en kerkelijk huwelijk, 

huwelijk ontbintenis, getuigen bij burgerlijk en kerkelijk huwelijk, en 
ruimte voor notities. 

- geregistreerd samenwonen: velden voor aangifte, afleggen verklaring, 
ontbintenis, getuigen bij de registratie en ruimte voor notities. 

- samenleven: velden voor aanvang, samenlevingscontract en beëindiging 
en ruimte voor notities. 

- overig: velden voor aanvang, omschrijving en beëindiging en ruimte voor 
notities. 

- overlijdensgegevens: velden voor overlijdens-, aangifte- en begraaf
gegevens, getuigen bij aangifte en begrafenis en ruimte voor notities. 

- feiten zoals beroepen, adressen en religie. Hier zijn ook eigen feiten te 
definiëren. Overzicht van de gebeurtenissen waar de persoon als getuige is 
opgetreden. 

- checklist van te onderzoeken gegevens (geboorte, huwelijk, overlijden en 
een aantal zelf te definiëren kenmerken). 
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- via een popup window (control-toets gestuurd) de gegevens van de ouders, 
huwelijken en kinderen van elk op het hoofdscherm voorkomende persoon! 

Extra schermen: 
- persoonsindex: overzicht van alle personen, sortering op diverse velden, 

snelzoek mogelijkheden, familienaam telling. 
- kalender: geboorte- en overlijdensdata van personen, overzicht van de 

feestdagen vanaf 325 tot 4099. 
- samenvatting van de belangrijkste gegevens van een persoon. 

Gebruiksvriendelijk: 
- via het dubbelklikken op de gegevens van een persoon worden de gegevens 

van deze persoon zichtbaar in het hoofdscherm. 
- via het dubbelklikken op de naam van een persoon in de index of kalender 

worden de gegevens van deze persoon zichtbaar in het hoofdscherm. 
• toevoegen en verwijderen van familieleden via één muisklik. 

~n- en uitvoermogelijkheden: 
- overzicht van nageslacht (parenteel, genealogie, vrouwelijke lijn) met de 

mogelijkheid om aan te geven wat wel of niet moet worden afgedrukt, 
zowel tekst als grafisch. 

- overzicht van voorgeslacht (kwartierstaat, stamreeks, matrilineaire 
reeks), met de mogelijkheid om aan te geven wat wel of niet moet worden 
afgedrukt, zowel tekst als grafisch. . 

- overzicht van persoonskaart, met de mogelijk.heid om aan te geven wat 
wel of niet moet worden afgedrukt. 

1340 NGV-Afd. Rotterdam e.o. jaargang 17 - 2003 55 



- wizard voor het maken van complete website met stamboomgegevens. 
- genereren van webpagina's (.html, .xml, .svg etc.). De gebruiker heeft alle 

vrijheid voor het opmaken van de pagina, dus desgewenst inclusief css, 
javascript, flash etc. Foto's in .bmp worden automatisch overgezet naar 
.jpg. 

- rapportgenerator waarmee overzichten naar eigen smaak gemaakt kunnen 
worden. Dit gaat via het bekende Rich Text Format en kan dus in alle 
populaire tekstverwerkers gemaakt en bewerkt worden. ~ 

- exporteren van gegevens naar CVS-bestanden, SQL-scripts etc., GEDCOM 
import en export. 

Tevens een uitgebreide handleiding in Window's Help. 

• 
(door W.M. Kalmijn) 

Hieronder volgt de kwartierstaat van wijlen mijn schoonvader Johan 
Cornelis van der Lecq. De aanduiding * voor een naam geeft aan dat het 
voorouderschap onzeker is. Berichten die dit bevestigen of verbeteren zijn 
vanzelfsprekend hoogst welkom en hetzelfde geldt voor andere aanvullingen 
en verbeteringen. Adres: Schiedamseweg 102, 3134 BS Vlaardingen, 
e-mail: <wm.kalmijn@hetnet.nl>. 

Kwartierstaat 
I 

1. VAN DER LECQ, Johan Cornelis, geb. Rotterdam 26-12-1904, agent 
van Politie te Rotterdam, overl. Leusden 31-8-1942, tr. Rotterdam 5-12-
1934 Maria Kole, geb. Goes 17-9-1903, overl. Würzburg (D) 6-9-1976, dr. 
van Christiaan Kole, hovenier/bloemist te Rotterdam, en van Lena 
Schouwenaar. 

II 
2. VAN DER LECQ, Cornelis, geb. Rotterdam 21-8-1877, boekhouder te 

Rotterdam, overl. ald. 24-1-1945, tr. Rotterdam 10-9-1903: 
3. KRETZ, Adriana, geb. Rotterdam 10-1-1876, overl. ald. 27-2-1947. 

III 

'----

4. VAN DER LECQ, Cornelis, geb. Rotterdam 29-5-1824, kantoorbediend€ 
te Rotterdam, overl. ald. 23-1-1894, tr. [1] 28-4-1858 Maria Cornelia'--
KooiJ; geb. Rotterdam 25-10-1827, ald. 25-10-1875, tr. [2] Rotterdam 6-9-
1876: 

5. SNIKKERS, Johanna Josina Willemina, geb. Rotterdam 23-6-1839 (als 
VAN WA YENBURG en bij het huwelijk van haar ouders erkend), 
huishoudster, overl. ald. 25-11-1918. 

6. KRETZ, Jacobus Martinus Andries, geb. Rotterdam 31-8-1842, (geb.
aangifte door vroedvrouw namens de vader, "zijnde door het doen eener 
zeereize verhinderd de aangifte in persoon te doen"), huisschilder, later 
industrieel, overl. ald. 14-4-1925, tr. [2] Rotterdam 13-2-1895 Petronella 
van der Burg (geb. als Storm, maar op 5-6-1856 erkend door haar 
vader), geb. Vlaardingen 12-7-1855, overl. (Rotterdam?) 10-1-1923, dr. 

56 jaargang 17 - 2003 1340 NGV-Afd. Rotterdam e.o. 



van Machiel van der Burg, zeeman en Adriana Storm, tr. [1] Rotterdam 
31-10-1866: 

7. SCHOENMAKER, Adriana, geb. Rotterdam 5-5-1846, naaister, overl. 
ald. 1-10-1894. 

IV 
8. VAN DER LECQ, Nicolaas, ged. Rotterdam 25-3-1787, loodgietersknecht, 

overl. ald. 19-10-1833, tr. Rotterdam 14-5-1823: 
9. PIEMAN, Maria Elisabeth, geb./ged. Rotterdam 7-/15-2-1795, overl~ ald. 

16-11-1851. 
10. SNIKKERS, Jan, geb. Rotterdam 27-11-1813, pakhuisbaas, overl. ald. 

18-7-1886, tr. Rotterdam 17-7-1839: 
ll. VAN WAYENBURG, Alida Theodora, geb./ged. Buren 6-/17-3-1811, 

dienstbode, overl. Rotterdam 27-1-1841. 
12. KRETZ, August Christian Heinrich, geb. Kiel (D, destijds DK) 6-1-1812, 

scheepstimmerman te Rotterdam, overl. Rotterdam 15-3-1850, tr. 
Rotterdam 22-9-1841: 

13. VERHAVE, Josephina (ook: SNELLI VERHAVE; geboren als Josephine 
Snelli, bij het huwelijk van haar ouders erkend), geb. Rotterdam 3-1-
1816, kraambewaarster, overl. ald. 30-3-1905. 

14. SCHOENMAKER, Dirk Johannes, geb./ged. Rotterdam 24-8-/3-9-1809, 
pakhuisknecht/sjouwer, overl. ald. 8-4-1895, tr. Rotterdam 24-10-1832: 

15. GRET, Adriana, geb./ged. Rotterdam 19-/25-11-1806, schoonmaakster, 
overl. ald. 24-11-1848. 

V 
16. VAN DER LECQ, Cornelis, ged. Rotterdam 8-5-1755, timmermansknecht 

te Rotterdam, overl. ald. 26-11-1818, otr./tr. Rotterdam 26-4-/12-5-1778: 
17. CALANDER, Isabella (gedoopt als Isoble Callender; ook: Elisabeth 

K(A)LANDER), geb./ged. Rotterdam 24-/30-1-1752, overl. ald. 26-5-1815. 
18. PIEMAN, He(i)nd(e)rik, ged. Rotterdam 2-9:-1759, overl./begr. ald. 25-
• /29-5-1805, otr./tr. Rotterdam 13-/29-4-1794: 

19. DIESTENBURG, Willemijntje, ged. Rotterdam 17-8-1762, overl. ald. 24-
2-1831. 

20. SNIK.KERS, Jan (Johannes), ged. Rotterdam 23-1-1786, scheepsmaker, 
later zeeman, overl. ald. 23-4-1867, tr. Rotterdam 22-4-1812: 

21. DE WIJS, Josina Johanna (doopnaam, in overl. akte: Johanna Josina), 
geb./ged. Rotterdam 21-/27-4-1788, overl. ald. 16-6-1844. 

\.._. 22. VAN WA YENBURG, Martinus Hendrikus, geb./ged. Buren 9-/12-12-1787, 
Mr. kleermaker te Buren, overl. ald. 5-2-1851, tr. Buren 20-5-1810: 

23. KELDER, Willemina, geb. IJsselstein 23-11-1791, overl. Rotterdam 20-
11-1877. 

24. KRATZ, Anton Johann Daniel, geb. Kiel (D, destijds DK) 1771, overl. 
ald. 20-11-1822, tr. 28-4-1797: 

25. BECKER, Anna Friederica, geb. Lutjenburg (DK) 7-10-1778, overl. 
verm. Kiel (D, destijds DK) na 1840. 

26. VERHAVE(N), Jacobus, ged. Schiedam 9-10-1785, sjouwerman, overl. 
Rotterdam 23-5-1836, tr. Rotterdam 30-9-1818: 

27. SNELLI, Anna Jansje, geb. Rotterdam 25-1-1784, overl. ald. 17-8-1849. 
28. SCHOENMAKER, Pieter, geb. Rotterdam 31-1-1773, kleermaker te 
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Rotterdam, over!. ald. 3-5-1846, otr./tr. Rotterdam 21-4-/6-5-1798: 
29. BUIJS, Doortje (Theodora), ged. Rotterdam 5-1-1772, overl. ald. 29-4-

1837. 
30. GRET, Nicol(a)as, geb. (Foutey, F?) ca. 1767, "hoofdman der steen

zetters"(?), overl. Rotterdam 30-11-1840 (73 jaar), otr./tr. Rotterdam 13-
/21-10-1798: 

31. VAN DER MUS, Johanna, ged. Rotterdam 29-11-1778, overl. ald. 5-2-
1849. 

VI 
32. VAN DER LECQ, Klaas, ged. Reeuwijk 14-3-1728, metselaar te 

Rotterdam, overl./begr. Rotterdam 30-1-/2-2-1805, otr./tr. Rotterdam 26-
4-/12-5-1750: 

33. VAN (DER) STE(C)K, Josina (ook: Josyna), ged. Rotterdam 12-11-1722, 
overl./ begr. ald. 27-2-/2-3-1810. 

34. CALLENDER, Walter, geb./ged. Rotterdam 2-/7-4-1720, zeeman, begr . .!. 
ald. 12-12-1780, tr. Rotterdam 27-1-1745: '._./ 

35. ADAM(S), Margaret, geb./ged. Rotterdam 10-/13-9-1722, begr. ald. 14-
11-1780. 

36. PIEMAN, Pieter, ged. Rotterdam 26-4-1729, overl. na 1765, otr./tr. 
Rotterdam 24-1-/9-2-17 51: 

37. VAN DER LAA, Maria Elisabeth, ged. Rotterdam 29-12-1729, begr. ald. 
1-3-1766. 

38. DIESTENBURG, Cornelis, ged. Rotterdam 4-12-1725, overl. (ald.?) na 
1768, otr./tr. Rotterdam 2-/18-3-1760: 

39. BAS, Maria (Marrigje), ged. Alblasserdam 5-8-1731, begr. Rotterdam 5-
10-1763. 

40. SNIKKERS, Hendrik (Hijnderick), ged. Rotterdam 8-7-1762, scheeps
timmerman, overl. ald. 20-7-1828, otr./tr. Rotterdam 17-11-/3-12-1782: 

41. VAN DUURA (VAN DEURA/DUUREN), Anna Maria (Johanna), ged. 
Rotterdam 8-4-1764, overl. ald. 19-3-1846. 

42. DE WIJS, Jan, geb. Rotterdam ca. -8-1757, zakkendrager, overl. ald. 19-
3-1834, otr./tr. Rotterdam, 19-12-1779/4-1-l 780: 

43. FREDERIKS, Willemina, ged. Gorinchem 2-8-1754, overl./begr. 
Rotterdam 22-/25-11-1796. 

[ wordt voortgezet] 

( van de Afdeling EPRO, Gemeentearchief Rotterdam) 
In 2002 zijn wederom belangrijke bronnen behouden voor het nageslacht, 
niet alleen door materiële verzorging, maar ook door acquisitie. Een aantal 
spectaculaire aanwinsten zijn: het archief van Radio-TV Rijnmond, van de 
families Groeninx van Zoelen en Ledeboer, Scheepsagentuur Dirkzwager 
met alle scheepstijdingen op de Nieuwe Waterweg vanaf eind 19e eeuw, 
Internatio-Muller en Van Ommeren. 
Het informatiebereik is in 2002 aanzienlijk uitgebreid, zelfs tot ver over de 
grenzen toe met een uitlening naar Parijs, een eigen tentoonstelling in 
Sjanghai en projecten in Duitsland en Suriname. 
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Het surfende publiek heeft kunnen profiteren van de voortgeschreden elek
tronische beschikbaarheid van de bibliotheekcatalogus, de collectie beeld
materiaal van de Watersnoodramp (dit jaar al weer 50 jaar geleden) en last 
hut not least het record van ingevoerde records bij de Digitale Stamboom: 
400.000, dat zijn 36 miljoen aanslagen! Dit voorjaar zal de hele DTB op de 
site staan. 
Primeurs op de website waren de krantenklapper met 10.000 ingevoerde 
records en het nu geheten onderdeel Notariele Alcten, voorheen Acte de 
Présence, met 5200 nieuwe akten dankzij de inzet van de vrijwilligers! De 
Webwinkel was de derde primeur, en Sporen van Migratie en het digitale 
jaarboekje sloten de reeks primeurs in 2002 af. De hele website, die in een 
nieuw jasje is gestoken, trok in 2002 liefst 146.000 bezoekers tegen 106.000 
in 2001; dat is gemiddeld 400 per dag, maar de laatste paar maanden liep 
het aantal al op tot ruim 500 per dag. 

• ..,~ Gemeentearchief Rotterdam 
Gemeente Rotterdam 

Over een nieuw jasje gesproken, de nieuwe huisstijl werd als een van de 
laatste diensten in 2002 op het archief ingevoerd met als gevolg een prach
tige nieuwe folder, nieuwe tassen en visitekaartjes en nieuw briefpapier. 
Niet alleen de virtuele maar ook de fysieke bezoekers kregen de nodige 
aandacht, die op hun beurt de service beloonden met het cijfer 8. In oktober 
kreeg de Archiefwinkel een fris nieuw aanzien; Frederique Spigt heeft er 
zelfs de akoustiek getest en goed bevonden! 
De bezoekers kwamen in iets kleinere getale dan in 2001, maar die daling 
werd gelukkig ruimschoots gecompenseerd door de bezoeken aan de Open 
Dag. Het totaal komt voor 2002 neer op zo'n 19.250 fysieke bezoeken. 

Samen met de ophanging van het Diorama in het Natuurmuseum, de komst 
van de archieven van Ridderkerk (en binnenkort van Berkel en Rodenrijs), 
de reeks Rotterdam Mijn Stad, het Historisch Café en alle educatieve projec-
en, waaronder De Dwangarbeiders en Gedeeld Verleden Gezamenlijke 

Toekomst, is dat allemaal toch een prestatie van formaat en iets waar we 
met zijn allen heel trots op kunnen zijn! Ter beveiliging van de originelen 
wordt wat later in het jaar de landelijke archiefpas definitief ingevoerd; de 
voorbereidingen daarvoor zijn al in volle gang. 

De burgemeester heeft als een leeuw gevochten om ervoor te zorgen dat het 
archief de financiële 'oud voor nieuw operatie', zij het niet geheel ongeschon
den, kan overleven. Sterker nog, tegenover enkele besparingen zijn voor 
2003 en 2004 gigantische investeringsbedragen toegekend voor vervanging 
van bedreigde informatiedragers. Kortom, het archief staat stevig op de 
kaart, en om dat zo te houden kunnen gelukkig ook een hoop plannen 
werkelijkheid worden. 

• 
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( door Edo van Baalen) 
Conceptnotulen van de jaarvergadering van de Afdeling Rotterdam en 
Omstreken op 22 februari 2002 in de Remonstrantse kerk. 

1. Opening 
Afwezige bestuursleden zijn de heer R.K. Vennik en mevr. C. Richel
Hatersel Koning. De secretaris opent de vergadering en heet de 
aanwezigen welkom. Hij deelt mee, dat de voorzitter verhinderd ia de 
vergadering bij te wonen. 

2. Mededelingen 
Voor het eerst is bij een bijeenkomst de nieuwe Cals-functionaris van de 
afdeling, de heer Cees Nienoord uit Spijkenisse. Hij ·zal in de toekomst 
de Contactdienst gaan beheren. Over de vraag van een van de aan
wezigen wat 'Cals' betekent, wordt uitgelegd dat dit voor 'Coordinator___,; 
Afdelings Leden Servicè staat en dat er door het Hoofdbestuur gezocht 
zal worden naar een duidelijker afkorting. Voor het overige zijn er van-
uit het bestuur geen verdere mededelingen. 

3. Verslag van de secretaris over 2001 
De secretaris leest zijn verslag over 2001 voor, dat wordt goedgekeurd. 

4. Financieel verslag over 2001 
Na uitleg van de penningmeester over de ruim f 3700,- minder uitgege
ven kosten dan wat was begroot, wordt het verslag over 2001 goedge
keurd. Ook waren er vragen over het feit dat de begroting nog in guldens 
was weergegeven. De penningmeester geeft hier nadere uitleg over. 

5. Verslag Kascommissie 
De penningmeester leest het verslag van de kascommissie voor. Naar 
aanleiding hiervan geeft de vergadering de penningmeester decharge 
over het in 2001 gevoerde beleid. 

6. Begroting voor 2002 
Enkele aanwezigen merken op dat de begroting voor het jubileumjaar 
2002 bijna f 2900,- lager is dan de begroting van 2001. De penning
meester antwoordt dat er vanuit het Hoofdbestuur gekort zal gaan 
worden op toekomstige budgetten en uitgaven voor de viering van het 
jubileum uit een aparte pot bekostigd worden. Na een korte discussie~ 
wordt de begroting goedgekeurd. 

7. Bestuursverkiezing 
Aan de beurt van aftreden zijn de heren L. Gijswijt en E.J. van Rooij. 
Beiden worden herkozen. Voorts wordt de heer E.K. van Baalen benoemd 
tot 2e penningmeester. 

8. Benoeming tot afgevaardigde resp. plaatsvervangend afgevaardigde 
De heren E.J. van Rooij en E.K. van Baalen worden opnieuw benoemd 
tot afgevaardigde resp. plaatsvervangend afgevaardigde van de Afdeling 
Rotterdam e.ó. naar de landelijke vergadering(en) van de NGV. 

9. Benoeming Kascommissie 
De heer W.J.H.M. van de Laar uit Lekkerkerk en mevrouw C.E. de Heer 
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uit Berkel en Rodenrijs worden bedankt voor het gedane werk in de 
kascommissie over 2001. 
Mevr. T. Petiet uit Rotterdam en dhr. J. Schuurman Hess uit Rotterdam 
worden benoemd tot leden, en dhr. J. Landweer uit Rotterdam tot 
plaatsvervangend lid van de Kascommissie voor 2002. 

10. Jubileum 50 jaar NGV-Mdeling Rotterdam en Omstreken in 2002 
Kort wordt uitgelegd dat het de bedoeling is om bij het jubileum van de 
afdeling een boek uit te geven en de viering te laten plaatvinden op een 
nog nader te bepalen locatie. 

11. Ontwikkelingen in de vereniging 
Kort ter sprake komt het punt dat de Afdeling op zoek is naar 
versterking van het bestuur. We zijn nog steeds op zoek naar een 
bibliothecaris voor onze boekencollectie, die nog steeds is ondergebracht 
bij het Streekarchief IJsselmonde. De functie houdt slechts in de inven
taris bij te houden en boekrecenties t.b.v. ons blad 1340 te schrijven over 
nieuw ontvangen boeken. Ook kan het bestuur versterking gebruiken 
van een nieuw bestuurslid voor diverse kleine werkzaamheden, zoals 
assisteren bij de aanwezigheid van de vereniging op open dagen, 
tentoonstellingen, exposities en dergelijke. Tot slot kan de redactie van 
het afdelingsblad 1340 eveneens hulp gebruiken. 

12. Rondvraag en sluiting 
Voor de rondvraag zijn geen vragen ingebracht. De voorzittende 
secretaris sluit de jaarvergadering om ca. 20:50 uur. 

• 

( door Roelof Vennik) 
We zien in 2002 een lichte teruggang in het aantal leden. Voor onze afdeling 
was dit aantal 26 personen (van 650 naar 624). In het afgelopen jaar be
leefde de afdeling echter een toenemende belangstelling op haar bijeenkom
sten. Deze werden in vergelijking met voorgaande jaren goed bezocht. Het 
bestuur van de afdeling bleef in 2002 onveranderd. Het afdelingsperiodiek 

f 1i340_ .verscheen ~er 1;1aal en werd verzorgd door ~e redacteur L. Gij_swijt, 
~terwiJl de verzending 1n handen was van mevr. C. R1chel-Hatersel Komng. 

Op landelijk niveau bleek in 2002 heel duidelijk dat onze vereniging zich in 
een overgangsfase bevindt. Bijna 60 jaar oud dient de NGV zich te beseffen 
dat in een steeds veranderende wereld ook de genealogie niet op een onaan
tastbare rots tussen de woeste golven staat. Jarenlang was de succes
formule dezelfde. Maar de marketing leert ons, dat ieder product ook een 
neergang kent. Van een club van kaartenbakken, papieren dossiers en 
onderlinge uitwisseling is ze meer onpersoonlijker, maar ook volwassener 
geworden. 11.000 leden bedienen zich van databases op computers en van 
cd-roms, en surfen op het internet. 
De eisen die de moderne genealoog aan de NGV stelt zijn andere dan enkele 
decennia geleden. Jachtige tijden vragen om snelle resultaten. Maar de vele 
zegeningen van de automatisering en digitalisering bieden helaas vaak ook 
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het neveneffect van een verminderde kwaliteit van het onderzoek. Educatie 
zal belangrijker worden en zowel landelijk als regionaal zullen bestuurders 
beter moeten gaan inspelen op nieuwe ontwikkelingen en eisen. 
Zo zet de tendens zich voort dat de belangstelling voor het verenigingsleven 
in het algemeen afneemt. Ook is het steeds moeilijker bestuursfuncties en 
commissies te bemensen. 

In 2002 vierde de Afdeling Rotterdam en Omstreken haar 50-jarig bestaan. 
Ter gelegenheid ~ervan was er op 11 december 2002 een feestelijke 
bijeenkomst in het Gemeentearchief Rotterdam, die door bijna 100 personen 
werd bijgewoond. Hieronder waren vertegenwoordigers van het Centraal 
Bureau voor Genealogie, de Zuid-Hollandse Vereniging voor Genealogie, de 
Historische Vereniging Charlois, de gemeentearchieven van Rotterdam en 
Vlaardingen, The Caledonian Society, het Streekarchief IJsselmonde en de 
Atlas van Stolk. 
Op deze avond werd het eerste exemplaar van de jubileumuitgave.......,. 
'Migranten en Passanten door afdelingsvoorzitter R.K. Vennik aangeboden 
aan burgemeester I.W. Opstelten van Rotterdam. Veel dank gaat uit naar 
de redactie die voor dit boek werd geformeerd. Op deze avond ontving ook 
ons medebestuurslid L. Gijswijt de zilveren NGV-speld uit handen van de 
landelijk voorzitter, de heer H.J. Trap. Vanuit de pers was er belang
stelling van het Rotterdams Dagblad en de Migrantenomroep. 
Ondanks de kleine donkere wolken die zich hebben opgedoemd, zien we na 
jaren van groei dat de NGV haar plaats heeft gevonden. Dit blijkt tevens uit 
het feit dat de NGV nu zitting heeft in het klantenpanel van het Gemeente
archief Rotterdam. We kunnen nu als gesprekspartner deelnemen en onze 
grieven en suggesties bij het archiefwezen neerleggen. We wachten hierbij 
natuurlijk op de inbreng van onze leden. Voorts hoopt het bestuur van harte 
dat onze vereniging en onze afdeling in 2003 zal groeien en bloeien. 

• 

(door E.J. van Rooij) 
Overzicht van de penningmeester van gedane uitgaven over het jaar 2002 en 
begroting over het jaar 2003 van de Afdeling Rotterdam en Omstreken van 
deNGV. ~ 

Begroot 
2003 

(alle bedragen in euros) 

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

benodigdheden 
Dienst Informatie & Promotie 
Documentatie 
Diversen 

Totaal 

Uitgaven Begroot Uitgaven 
2001 2002 2002 

2476 
857 

269 
1 

22 
6 

3631 

2500 
900 

390 
90 

120 
0 

4000 

2073 
450 

240 
19 
0 
0 

2781 

2800 
900 

420 
120 
160 

0 

4400 
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De volgende bijeenkomsten van de Afd. Rotterdam e.o. zullen worden ge
houden in Restaurant Statenburcht, Bentinckplein 1-4, Rotterdam, bereik
baar met tramlijn 3 en buslijnen 33 en 44. Toegang, koffie en thee zijn 
gratis en u kunt ook introducés meenemen. 

• 22 april 2003 - dinsdag:, 20:00 uur: de heer F. van Eeden met de lezing HET 
FAMILIE HISTORISCH CENTRUM VAN DE KERK VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE 
DAGEN over het ontstaan van de archieven van deze organisatie (in de 
volksmond beter bekend als 'Mormonen') in Salt Lake City. 

[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 
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>. 

285.DEMORI 
Machiel (Michiel} de Mori, geb. ca. 1737, tr. (R.K) Vlaardingen 29-5-1763 Marijtje 
Huyge de Bruyn, geb. (R.K) Vlaardingen 27-9-1733. Graag alle informatie 
aangaande Machiel de Mori. 

286. SEB 
Cornelis Fransz. Seb, alias Joncker (niets van bekend), tr. Annigje Peters (niets van 
bekend). Vier kinderen zijn wel bekend, waarvan Michael omstreeks 1686 te 
Hagestein is geboren. Een andere zoon Frans Cornelisz. heeft eveneens de bijnaam 
Joncker. De derde zoon Hendrik heeft een dochter Hubertje Hendriksen Sep, tr. 
Hagestein (R.K) 1-4-1697 Seger JansenNederhand (Nederend). 
De familie Seb beheerde verschillende molens in Bolgerije en Autena en woonde in 

l'fie buurt van Vianen, Hagestein en Lexmond. Gaarne inlichtingen aangaande het 
~chtpaar Seb-Peters. 

Peter Nederhand, Noordsingel 139, 3035 EN Rotterdam, 
e-mail <pnederhand@yahoo.com> 

287. firma Madry & Boer 
Heeft iemand informatie over de Firma Madry & Boer die eerste helft 19e eeuw in 
Rotterdam actief was. Een van de firmanten was Cornelis Boer (1766-1855). 
G.J. van der Meer Mohr, Danckertsstraat 23, 2517 TE Den Haag, 
e-mail <meermohr@wanadoo.nl> • 
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273. BOXHOORN /GOUD/ WOELLAERS (dec. 2001, pag. 335) 
Naar aanleiding van de vraag van de heer drs. P. Rothstegge in 1340 van dec. 2001 
het volgende: er wordt gesteld dat Sirag (Sier) Goud (ged. Delfshaven 15-2-1656) een 
zoon is van Adam Andries Goud en Ariaantje Siere. 
D~ enige Sier die ik heb kunnen vaststellen te Delfshaven is Sier Goude, ged. 13-8-
1653, ouders: Pieter (Andriesse) Goude (Gouda) en Maertje Siere, getuigen: Adam 
Goude, Maertje Jans en Ariaentje Siere. 
redactie 1340, L. Gijswijt, postbus 25056, 3001 HB Rotterdam, 
eTmm1 <ngv_rotterdam@hotmail.com> 

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. 
E~n abonnement voor niet-leden bedraagt voor het jaar 2003: E 8,70, te voldoen op gironr. 5246157 t.n.v. de 
Ptmningmeester, 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. Riche~Hatersel Koning, Coppelstockstraat 2, 
3132 XN Vlaardingen 
Penningmeester en DIP-functioriaris: 
E.J. van Rooij, Bachplein 265, 3122 JC Schiedam 

~ 
L. Gijswijt, Postbus 25056, 3001 HB Rotterdam 
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