
NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

KWARTAALBLAD VAN DE AFDELING ROTTERDAM EN OMSTREKEN 
JAARGANG 17 OKTOBER 2003 No. 3 

(door E.R. van Dooremalen) 

In het Utrechts Archief bevindt zich in het archief van de familie van Van 
Boetzelaer ( vroegere ambachtsheren van Dubbeldam) een archiefstuk met 

_. ~rerdronken en verongelukte personen te Dubbeldam in de periode 1721-
.._]_730, Van deze verdronken personen staan de akten van beschouwing ook 

in het oud-rechtelijk archief van Dubbeldam 1. In het Utrechtse archiefstuk 
staan de volgende personen genoteerd: • 

- 1721 den 16e junij 't lijck van Zeeger van der Kemp verdronken aen de 
steenplaets in 't buiten water. 

- 1722 den 19e maert een kint van Anthonij Spruijt genaamt Arij en bij zijn 
wooning in 't water gevonden onder deze jurisdictie. 

- 1726 den 6e julij 't lijck van Willem Backer (zijnde een kint van Arij 
Willemse Backer) den 5e gevonden in den bermsloot van den 
Alloisen/Bovenpolder. 

- 1728 28e meij 't lijck van Lydia Schouten zijnde een kint van Jan Schouten 
al daer gevonden agter aen de steenplaets in de vliet van den boezem van 
Oud-Dubbeldam. 

- - 1729 26 xber 't lijck van J annigje Andries Munter huijsvr van Jacobus van 
de N adort gevallen op haar werff met haar hooft en gedeelte van 't bove 
lijff in het water van den bermsloot en haar voete en onderlijff op 't landt. 

- 5-6-1722 kint van Arij Valk watermolenaar van Wieldrecht genaemt 
Robbert 't geen op heden in de boesem vliet voor de molen in 't water was 
leggende en dat wij 't selve hebbe bevonden te wesen gaaff. 

Verder staat hierin een ongeluk vermeld betreffende Jan de Bie: 
_,Op gisteren den 25 xb 1730 [25-12-1730] seecker burger uijt de stad Dordt 

met name Jan de Bie des middags om 11 ofhalfftwaelfure gecomen zijnde 
bij de watermoole van Oud-Dubbeldam en tegens den moolenaar en nog de 
persoon van Willem Dijkwel agter dito molen bij de trap wat geblevene 
staan praten, is 't gebeurt dat den zelven van haar is weg gegaen langs de 
mooie om te keeren na de Spuijweg in Oud-Dubbeldam en zoo na de stadt, 
dog wanneer tusschen de roede door wilde loopen heeft het ongeluk gewilt 
dat de roede hem zoodanig tegens zijn bovenlijff en hooft quam te treffen, 
dat spraek:loos daerbij neerviel en daervan daen wiert gedragen in 't 
moolenhuijs daer omtrent staende, alwaer na verloop van omtrent 1 ½ uur is 
comen te overlijden" 2. 

Jan de Bie komt dus op maandag 25 december 1730 (Eerste Kerstdag) tegen 
11 uur of half twaalf aan bij de watermolen van molenaar Arij Valk in de 
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Wieldrechtse Polder. Achter de molen praat hij wat met de molenaar en met 
Willem Dij kwel 3. Wanneer Jan de Bie vertrekt naar Dordrecht ( via de 
Spuiweg), loopt hij tussen de roeden 4 van de molen door en treft een roede 
hem tegen het bovenlijf en hoofd. De klap van de molenwiek is zo hard dat 
hij sprakeloos neervalt. Jan de Bie wordt naar het bijgelegen molenhuis 
gedragen, waar hij na ca. 1 ½ uur overlijdt. 
Om vier in de namiddag komt de baljuw van Zuid-Holland met een van de 
mannen van Zuid-Holland, een stadsdoktor en een chirurgijn, naar het huis 
toe om het lijk te beschouwen. Ook komt rond dezelfde tijd de schÓut van 
Dubbeldam bij het huis aan. Er ontstaat nog enige twist tussen de baljuw 
en de schout over wie het lijk mag visiteren. De schout van Dubbeldam 
vertrekt al gauw weer.'s Avonds om zeven uur gaan Willem Dijkwel en de 
molenaar op verzoek van de schout naar zijn huis toe. Zij vertellen hem dat 
het lijk van Jan de Bie nog dezelfde avond naar Dordrecht is vervoerd, waap 
het ook begraven zou worden. Dit is gebeurd zonder dat de schout van 
Dubbeldam daarover is geïnformeerd. 

Jan de Bie is op 23 november 1699 te Dordrecht getrouwd met de Dordtse 
Margrieta van de Werve. In 1699 woont de, uit Ophemert afkomstige, De 
Bie in de Oude Breestraat en wordt hij geassisteerd door zijn broer Aert. Op 
30-12-1730, vijf dagen na het ongeluk, wordt hij begraven in de 
Augustijnenkerk (graf 94) 5. Hij moet dan zeker ouder dan vijftig jaar 
geweest zijn. Zijn vrouw wordt in hetzelfde graf begraven op 22-7-1747. 

Noten: 
l.StadarchiefDordrecht, archiefnr. 241, inv. nr. 2, folio 308 (6-7-1726) en 

inv. nr. 3 folio 14 (28-5-1728) en folio 33v (26-12-1729). Verder staan er in 
inv. nr. 3 ook nog de volgende akten van beschouwing: 
- 't kint van Cornelis Watervliet genaemt Jan Watervliet ca. 7 jaer 

leggende in den Bovenpolderse bermsloot omtrent Srnitshoek met sijn 
voete int water (23-10-1745). 

- 't kint van Cornelis Maertensz Kivit zijnde oud ca. 3 jaren, verdroncken 
in de sloot aen het Agterweegje voor 't huijs van voorn[oemde] Cornelis 
Maertensz Kivit (26-10-1745). 

- het kint van Willem Pieterszoon Dijkwel woonagtig in Dubbeldam 
genaemt Willem Willemszoon Dijkwel oud omtrent de drie jaren, (...,,. 
verdronken sijnde in den oud-landsen Boesemvliet voor 't huijs van 
voorn[oemde] Willem Pieterszoon Dijkwel (27-6-1746). 

2. Utrechts Archief, archiefnr. 32, familiearchief van Van Boetzelaer, inv. 
nr. 681, stukken betreffende verdronken en verongelukte personen onder 
de jurisdictie van Dubbeldam 1721-1730. 

3. Willem Pietersz Dijkwel, ged. Dubbeldam 5-10-1698, zoon van Pieter 
Jansz Dijckwel (1673-1730) en Lena Henrixdr (-1731), tr. Dubbeldam 4-5-
1727 Marietje van den Berg. 

4. roede = balk van een molenwiek. 
5. 'Sepulture ofte grafboeck van de Augustijnenkerck te Dordrecht: door A. 

Nelemans, p. 77. 

• 
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(door Leo Gijswijt) 

Sinds 18 september 2003 is het discussieforum op onze website een feit. 
Hierin kunt u, nadat u zich gratis met een gebruikersnaam en wachtwoord 
heeft ingeschreven, discussiëren over allerlei genealogische onderwerpen, 
vragen stellen, antwoorden op vragen en meningen geven. Op het ogenblik 
(begin oktober) zijn de volgende onderwerpen op het forum actief: 

GENEALOGISCH ONDERZOEK 

- Algemeen discussieforum 
Hier kunt u uw ervaringen met andere genealogen, bijv. over ondervonden 
problemen tijdens uw onderzoek, delen of uw mening over genealogie of de 
vereniging in het algemeen plaatsen. 

1 Vragenrubriek 
"-tJ kunt hier genealogische vragen stellen met de hoop dat een andere 

bezoeker hier een antwoord plaatst over uw gezochte voorouder ( tot nadere 
datum openbaar). 
-Afdelingsblad '1340' 
Opmerkingen over of mededelingen t.b.v. het afdelingsblad kunnen in dit 
forum worden geplaatst. 

- Mededelingen van of voor het Afdelingsbestuur 
Hier vindt u actuele berichten van het Afdelingsbestuur. Heeft u belang
rijke mededelingen, dan kunt u die hier plaatsen. 

- Bfginnershoekje 
Iemand die gebrek aan kennis heeft is niet dom, maar onwetend. Schroom 
dus niet om hier vragen te stellen over uw beginnend stamboomonderzoek 
(tot nadere datum openbaar). 

-Archieven 
Ervaringen met of berichten over Gemeente- en Rijksarchieven kunt u hier 
kwijt, maar ook de instanties zelf kunnen hier mededelingen plaatsen. 

-Publicaties 
Heeft u iets bijzonders gelezen, heeft u een mening over bijvoorbeeld Gens 
~ostra, of brengt u binnenkort uw familieboek uit? Plaats uw berichten dan 

-hier. 

COMPUTEREN INTERNET 

- Genealogische programma's 
In dit forum kunt u uw bevindingen kwijt met genealogische programma's. 

- Websites en databases 
Heeft u ervaringen op verschillende genealogische websites opgedaan, of 
heeft u een mooie database aangeboord? Deel hier uw informatie met 
anderen. 

- Websites van leden 
Als u vindt dat uw website niet door anderen gemist mag worden, plaats 
dan in dit forum uw link met korte uitleg. U vindt hier ook links om terug te 
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gaan naar de website van onze Afdeling. 

AFDELINGS-SPECIALS 

met daarin de mogelijkheid regionale berichten te plaatsen die betrekking 
hebben op Rotterdam, Dordrecht - Gorinchem, Gouda - Schoonhoven en de 
Zuid-Hollandse eilanden. 

Voorts zijn er nog een Engels- en een Duitstalig forum beschikbaar en een 
plek waar men met op- of aanmerkingen terecht kan. 

Het Afdelingsbestuur hoopt dat deze nieuwe vorm van communicatie ook bij 
genealogisch geïnteresseerden zal aanslaan en hier een levendige discussie 
over allerlei onderwerpen zal ontstaan. Het heeft er alle schijn van, dat in 
de nabije toekomst digitale informatie op internet veel van de conventionele 
manier van contmuniceren zal gaan vervangen. 
Het voordeel van een forum t.o.v. een gedrukte publicatie is, dat een artikel 
of mededeling door een veel groter publiek kan worden gelezen. Voorts be
staat de mogelijkheid voor anderen om direct te reageren met een mening, 
correctie of aanvulling, of het nu een bestuurlijke mededeling betreft of een 
genealogisch artikel. Die mogelijkheid is er bij een gedrukte vorm van een 
publicatie niet. 
Ik verwacht dan ook, dat binnen afzienbare tijd de electroniache manier van 
publiceren, bijvoorbeeld in een forum, de oude zal gaan vervangen. Steeds 
vaker dus zult u informatie uit '1340' ook op ons forum aantreffen, al naar 
gelang de behoefte daaraan zal blijken. 
Het adres van het forum is: http://members.lycos.nl/ngvrotterdam/forum 

(door Frank D.P.M. Lether, secretaris Afdeling Computergenealogie) 

De Afdeling Computergenealogie van de NGV heeft een nieuwe versie van 
haar genealogische computerprogramma GensDataPro geïntroduceerd. 
Deze upgrade 1. 7.4 bevat nu, als eerste genealogische softwarepakket in 
Nederland, de mogelijkheid om direct vanuit GenLias volledige gezins
structuren te kopiëren en plakken. Een nieuwe geavanceerde module maakt 
van het ontdubbelen van mogelijke dubbele namen een eenvoudige 
exercitie. 
Daarnaast kunnen alle rapporten, zoals parentelen en kwartierstaten, nu 
ook in HTML uitgevoerd worden en is dus een website eenvoudig te gene
reren. Een volledig geïntegreerde website geeft de verbanden aan tussen de 
diverse parentelen en kwartierstaten naar iedere gewenste keuze in een 
genealogisch bestand. 

Direct plakken van gezinsstructuren zoals huwelijken vanuit Genlias 
Deze upgrade is, behalve op HTML, sterk toegespitst op het efficiënt en 
foutloos genealogie bedrijven. Dit is gebaseerd op onze ontwikkelfilosofie 
dat gegevens die eenmaal zijn ingetypt, en dus digitaal voorhanden zijn, 
eigenlijk nooit overgetypt zouden behoeven te worden. Om die reden intro
duceert de NGV, afd. Computergenealogie een revolutionaire manier van 
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omgaan met de diverse, ons via internet ter beschikking staande, archief
bronnen zoals de Burgerlijke Stand en DTB-boeken. Bekende voorbeelden 
zijn ISIS Zeeland en SISIS Noord-Brabant, Gens Data SISIS en het 
langlopend en zeer succesvolle project GenLias van het Nationaal Archief. 

Wie op GenLias de details van bijvoorbeeld een huwelijk opvraagt, kan nu 
dit hele huwelijk inclusief de ouders van bruidegom en bruid na de selectie 
ervan, in een keer in GensDataPro 'plakken'. Er worden automatisch 
records van in dit geval 6 personen aangemaakt, en met de beschi_kbare 
gegevens uit GenLias ingevuld. Bronvermeldingen komen in de betreffende 
algemene opmerkingen, geboortedata worden (indien niet precies gegeven), 
met 'circa' correctie berekend uit leeftijden. Het voordeel van deze manier 
van invoer is de snelheid en het feit dat het foutloos is. 

Ontdubbelen 
~~a het kopiëren van de GenLias-gegevens dient er wellicht te worden 
~ntdubbelt. In een scherm zijn de potentiële dubbelen opvraagbaar, die dan 

een voor een kunnen worden ontdubbeld of als dubbele worden afgewezen. 
Wordt een persoon ontdubbeld dan worden direct zijn relaties ook voor ont
dubbeling aangeboden. Op die manier vergelijkt de genealoog steeds data, 
plaatsen, familieleden en opmerkingen, en koppelt zo op eenvoudige wijze 
alle -vanuit GenLias- geplakte gezinnen en overige personen aan elkaar tot 
een volledige stamboom. 
Wanneer namen iets anders geschreven worden, of data of plaatsen elkaar 
tegenspreken, wordt dit vermeld in de opmerkingen van de resulterende 
persoon. Het overtypen van (digitale) gegevens is hiermee volledig verleden 
tijd. 

HTMl.ruitvoer 
Parentelen, kwartierstaten, genealogieën, stamreeksen en persoonspagina's 
van alle personen die aanwezig zijn in het programma kunnen nu in 
HTM(L) worden uitgevoerd. Op dat moment beschikt men over een voor het 
Internet opgemaakt pagina. Iedere parenteel, kwartierstaat of persoons
pagina (inclusief foto's en opmerkingen), vermeld in welke parenteel en/of 
kwartierstaten de persoon voorkomt (met een directe link naar de betref
fende parenteel, op de plaats waar die persoon ook staat). Ze zijn voorzien 
van zijn eigen index. Op die manier wordt per persoon direct duidelijk van 
\velke genealogieën hij deel uitmaakt, en in welke kwartierstaten hij een 

'-' voorvader is. Ook de geneagrammen kunnen nu als HTM-pagina worden 
opgenomen. De rechthoekjes linken dan door naar de betreffende persoons
pagina's. 

Tenslotte dient bij het voorgaande nog te worden opgemerkt: 
Gezien de mededelingen van de makers van het genealogische programma 
GP/Familie wordt door hen de indruk gewekt dat dit programma de 
opvolger zou zijn van GD/D90. Niets is echter minder waar! De enige 
opvolger van GD/D90 is GensDataPro! Dat kan ook niet anders, omdat 
alleen dit programma wordt uitgebracht onder auspiciën van de NGV, afd. 
Computergenealogie. Dat is absoluut niet het geval met het programma 
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GP/Familie of welk ander programma dan ook. 
Noch u noch wij kunnen en zullen geen enkel lid of gebruiker verbieden om 
een ander programma dan GensDataPro aan te schaffen. Zo ook kunnen wij 
dat niet ten aanzien va_n het laten houden van presentaties over welk pro
gramma dan ook. Integendeel, van dat laatste zijn wij zelfs een voorstander 
zodat men uiteindelijk een goede vergelijking kan maken tussen de diverse 
programma's. 
Echter, het feit dat onze afdeling heeft gekozen voor een andere benadering 
dan die van de makers van GP/Familie, mag duiden op het feit dat wij 
destijds meerdere mogelijkheden hebben onderzocht en uiteindelijk niet 
voor GP/Familie als mogelijke opvolger van GD/D90 hebben gekozen. Dit 
nog afgezien van het feit dat de opbrengst van de verkopen van GDP ten 
goede komt aan de NGV en indirect dus ook aan de afdelingen. Dit in 
tegenstelling tot andere programma's. 

Voor de goede orde wijs ik er op dat de gehele automatisering van het _, 
Verenigingscentrum ten bedrage van zo'n 150.000 gulden is gefinancierd -
door onze afdeling en betaald uit de opbrengsten van verkopen van diverse 
producten, waaronder onze genealogische computerprogramma's. 
Het leek ons als bestuur van de Afdeling Computergenealogie goed u er aan 
te herinneren dat de enige officiële opvolger van GD/D90 GensDataPro is. 

DE BIBLIOTHEEK VAN DE ÄFD. ROTTERDAM E.O., EEN BRON VAN GEPASTE ZORG 

( door Roelof Vennik) 

Enkele jaren geleden besloot het afdelingsbestuur wegens gebrek aan 
ruimte in de Remonstrantse kerk om onze bibliotheek onder te brengen bij 
de Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde aan de Hollands Tuin 77 in 
Rotterdam. Dit leek een geschikte keuze, mede omdat het Streekarchief vijf 
werkdagen per week is geopend en onze leden niet langer afhankelijk waren 
van de afdelingsbijeenkomsten. Na vertrek van ons bestuurslid de heer 
Schuurman Hess kwamen we zonder bibliothecaris te zitten en kwam er 
een einde aan een degelijk beheer van deze kleine maar toch mooie collectie. 

Binnen de NGV hebben veel afdelingen een eigen bibliotheek die sterk in 
omvang wisselen. Ook hebben enkele afdelingen besloten hun bibliotheek -1,, 

niet verder uit te breiden bij gebrek aan belangstelling en ging een afdeling -
zelfs over tot verkoop van haar boekenbezit. 
Zo slecht is het met onze afdeling gelukkig nog niet gesteld, alhoewel we als 
bestuur niet geheel zonder zorgen zijn. Er staan er nu enkele dozen met 
aanvullingen op onze bibliotheek. Dit zijn twee geschonken collecties, t.w. 
de collectie Diepstraten van wijlen de heer Diepstraten uit Vlaardingen die 
hoofdzakelijk gegevens van de gelijknamige familie bevat, en een deel van 
de collectie Tulp, met bijzonder mooie boeken en gegevens. De collectie Tulp 
was aanvankelijk bedoeld voor het Verenigingscentrum in Weesp, maar 
vanwege doubletten kregen we het grootste gedeelte van de collectie retour 
voor de afdelingsbibliotheek. Aangezien het huidige bestuur de beheerstaak 
van de bibliotheek niet als een eerste prioriteit ziet, zijn we op korte termijn 
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op zoek naar een bibliothecaris(esse) die gedurende enige weken een aantal 
uren beschikbaar heeft om deze klus voor de afdeling te klaren. 
Wie belangstelling heeft kan zich in verbinding stellen met onze secretaris 
of met mij (zie colofon). 

( door Roelof Vennik) 

'Stamboom van de familie Wensveen', door F.J.M Wensveen, maart 2002, 
eigen uitgave, 90 blz. 

Van ons in Zevenaar wonende lid de heer Wensveen ontvingen wij het door 
hem samengestelde stamboom van de familie Wensveen. Achtereenvolgens 

~ehandelt hij vijf afzonderlijke stammen ( van) Wensveen, die nog niet tot 
____ ,en en de zelf de stamvader kunnen worden teruggevoerd. 

Het betreft de nakomelingen van Cornelis Jacobs (van) Wensveen, geb. 
Zevenhuizen 1692, de nakomelingen van Pieter, geb. 1810, met nageslacht 
in Stompwijk en Voorburg, en de stam van Gerrit (geb. 1630) uit 
Waddinxveen, Nieuwerkerk a.d. IJssel en Den Haag. Voorts de nakome
lingen van Dirk Wensveen (geb. ca. 1570), die hun herkomst vinden in 
Bergschenhoek en tenslotte de stam van Cornelis (geb. ca. 1570) met een 
r.k.-nageslacht te Bergschenhoek, Hillegersberg, Overschie en Wassenaar. 
Deze laatste tak is het meest uitgebreid en neemt het grootste gedeelte van 
het boek in. 
Het werk is opgesierd met een wapen op de kaft, in zilver twee gekruiste 
rode sleutels, dekkleden rood. Het boek bevat een index en is een degelijk 
stuk werk, waarbij de nadruk op primaire genealogische gegevens is komen 
te liggen en zo een welkome bron vormt voor hen die aan deze familie 
verwant zijn. 

'Varen op de Grote Rivieren rond 1580', door T. Marseille, Leeuwarden 2003, 
208 blz., ISBN 9014864-7, te bestellen door overmaking van € 10 op 
postbanknr. 807949 t.n.v. T. Marseille te Leeuwarden. 

~an de hand van de tolboeken worden activiteiten van schippers en 
.ooplieden op de Rijn, Waal en IJssel belicht. Daarbij is aandacht besteed 

..._.aan het aandeel van de verschillende plaatsen in de handel, het vervoer, de 
gebruikte scheepstypen en verscheepte goederen. De auteur beperkte zich 
tot de tollen van Nijmegen, Arnhem, Tiel en Y sseloord, waarvan de 
tolboeken van de jaren 1565 en 1603 werden bewerkt. Het boek is een 
belangrijke bijdrage aan de beschrijving van de economische geschiedenis 
van ons land. Het geeft veel additionele informatie voor genealogen. Ook is 
een uitgebreid register op 600 persoonsnamen opgenomen. Een mooi boek 
dat voorziet in een behoefte. 
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(door Leo Gijswijt) 
Indien u uw artikel inzendt werkt dit het beste wanneer u uw bestand 
bewaart als tekst (.txt). De meeste andere bestanden, zoals .doe en .rtf, zijn 
eveneens op de computer van de redactie te verwerken, alleen dient zich 
dan het probleem aan dat allerlei commando's die u in de opmaak heeft 
verwerkt (tabs, harde returns enz.) aangepast moeten worden. 
Doordat sommige inzenders niet de gebruikelijke vermelding van gegevens 
hanteren, kost het uniform maken van de ingezonden artikelen enórm veel 
tijd en dat werkt zeer vertragend. Bovendien kunnen zo fouten ontstaan 
door een verkeerde overname, interpretatie of verwerking. 

Richtljjnen; 
Pas de gebruikelijke afkortingen toe: geb., ged., overl. en niet 'gehuwd met' 
en 'te' maar eenvoudig 'tr.', geen punten maar streepjes in de data en niet 
met nullen (dus niet 01.01.2000 of 1 jan. 2000, maar 1-1-2000). Gebruik.....? 
'aldaar' alleen wanneer dit op 1 regel staat met de voorgaande plaats om'--
fouten bij terugzoeken te voorkomen, en dan wel afgekort tot 'ald.'. 
Wat betreft namen: in genealogieën, parentelen en stamreeksen wordt eerst 
de voornaam (namen) en dan de familienaam (cursief) vermeld, daarna 
geb./ged., overl./begr., en daarna beroep, adressen, gevolgd door otr./tr. en 
de gegevens van de echtgenote in dezelfde volgorde. Hierbij steeds eerst de 
plaats (zonder 'te'), daarna de datum zonder 0 en gescheiden met streepjes. 
In kwartierstaten echter wordt eerst de familienaam in hoofdletters met 
komma en daarna de voornaam (-namen) vermeld, daarna geb./ged., 
overl./begr., en daarna beroep, adressen e.d., gevolgd door otr./tr. en de ge
gevens van de echtgenote als volgend kwartier in dezelfde volgorde. Hierbij 
ook steeds eerst de plaats, daarna de datum en zonder 'te' en 'met'. 
Voorbeelden: 

"enealo~eën, parentelen en stamreeksen: 
Illc Arie Katoen, geb. Liefkenshoek 18-12-1809, overl. Maasdam 5-9-1879, 

arbeider, tr. [1] 's-Gravendeel 2-3-1840 Janna van Bommel, geb. 
Heinenoord 1811, dr. v. Adrianus van Bommel en Maaike Kleinjan; 
tr. [2] 's-Gravendeel 16-11-1850 Pietertje Kleinjan, geb. 's-Gravendeel 
1810, dr. v. Pieter Kleinjan en Cornelia van der Zanden; 
tr. [3] 's-Gravendeel 29-10-1859 Ingetje van Gent, geb. ald. 1820, wed. 
v. Bastiaan Barendregt, dr.v. Jacob van Gent en Ingetje Jongekrijg. 
Uit huwelijk (1]: 
1.Floris, geb. 's-Gravendeel 12-11-1839 (buitenechtelijk), overl. ald. 

16-12-1839 
2.Adriana, geb. 's-Gravendeel 3-8-1841, overl. ald. 7-2-1842 
3.Adnanus, geb. 's-Gravendeel 31-3-1844. 
Uit huwelijk [2]: 
4. Cornelia, geb. 's-Gravendeel 26-4-1856. 
5.Floris, geb. 's-Gravendeel 11-6-1859. 

kwartierstaten: 
8. VAN DER LECQ, Nicolaas, ged. Rotterdam 25-3-1787, overl. ald. 19-10-

1833, loodgietersknecht, tr. Rotterdam 14-5-1823: 
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9. PIEMAN, Maria Elisabeth, geb./ged. Rotterdam 7-/15-2-1795, overl. ald. 
16-11-1851. 

Vermeld bij aanvullende informatie, bijv. uit Notariële of Rechterlijke 
archieven steeds zoveel mogelijk de bron (plaats, inv. nr., fol. of pag. nr.). 
Tip hierbij: er zijn voorbeelden te over in vorige afleveringen van '1340' 
waarmee u uw gegevens kunt vergelijken. Kopij kunt u insturen aan: 
Redactie '1340', Leo Gijswijt, L. Verschuierstraat 31-c, 3021 ZB Rotterdam, 
e-mail: ngvrotterdam@lycos.nl o.v.v. lidmaatschapsnummer NGV. -

NGV-Afdeling Delfland: 
~derdag 13 november 2003, 19:30 uur: ''VAN ScHOENENooos TOT FAMILIE-

CHIEF", door mevr. Leny Kukler-van Gemert en mevr. Inge Raben-van der 
Meulen. De beide dames snijden een probleem aan, waarmee wij als 
genealogen allemaal worstelen, namelijk hoe schep ik orde in de chaos van 
stapels verzamelde gegevens en wat is een goede manier om "familie
schatten" te bewaren. Aan de hand van meegebrachte voorbeelden worden 
praktische tips gegevens. 
donderdag 11 december 2003, 20:00 uur: ExcURSIE NAAR HET VERENIGINGs
CENTRUM IN WEESP, belangstellenden kunnen zich voor 15 aug. opgeven bij 
de secretaris van de Afd. Delfland (adres: zie 'Gens Nostra' van juni 2003). 
De bijeenkomsen worden gehouden in het Kerkelijk Centrum Delfgauw, 
Zuideindseweg 7 te Delfgauw, te bereiken met Connexxion lijn 121, halte 
Delfgauwplein, ca. 200 m lopen. Introducés zijn ook van harte welkom. 

NGV-Afdeling West Noord-Brabant: 
dinsdag 25 november 2003, 20:00 uur: HoE MEN CREATIEF EEN FAMILIE
VERHAAL KAN SCHRIJVEN, door mevr. S. Scholtens. Wie kent er niet de 
verhalen, overleveringen, geruchten in de familie over bijvoorbeeld een 
afstamming van een Frans soldaat, een markante persoonlijkheid in de 
familie, een dorpsgeschiedenis, waarbij een familielid een rol speelde. De 
kunst is, om dit soort verhalen op een dusdanige manier op te schrijven die 
,nderen aanspreekt. De bijeenkomst vindt plaats in een zaal van de 

Jelgrimskerk aan de Langedijk 50 te Breda. 

Extracten uit het register der doden, buiten de kerk te Hoogvliet begraven: 
25 November 1799, Dirk, oud omtrent 4 Jaren, en Lena, oud circa Elf jaren, verdronken 
bij de middelste Molen d.d. 21 November 1799, kinderen van Arie van der Waal, begraven 
buiten de kerk; pro deo. 

18 Mei 1787, aangeefster Marya den Hollander, wed. van Ary Jongeburger, won. te 
Rotterdam, geeft aan t Lijk van haer voorn: man op den 7. October 1786 verongelukt bij 
Dijkers keetje op de Bodleck en heden gevonden op de Oude Maze bij t Huijs t Engeland 
om begraven te worden te Hoogvliet; classis: nihil. 
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GEZOCHT: FUNCIONARIS VOOR COMPUTERZAKEN. 
Willem-Jan van de Laar, die al een aantal jaren contactpersoon computer
zaken voor onze afdelingsleden is, heeft te kennen gegeven met deze functie 
te willen stoppen i.v.m. andere drukke bezigheden. Indien u interesse heeft 
om deze taak van hem over te nemen, neemt u dan contact op met de voor
zitter, R.K. Vennik, tel. (010) 479 0668. Het betreft hier geen bestuurstaak. 

GEZOCHT: EEN BIBLIOTHECARIS. 
Onze afdelingsbibliotheek is ondergebracht in het Streekarchief IJsselmonde 
aan de Hollands Tuin 77. Het betreft hier geen bestuursfunctie. Wie 
interesse heeft nodig ik uit mij te bellen: R.K. Vennik, tel. (010) 479 0668. 

GEZOCHT: VRIJWILLIGERS 
Het is een bekend gegeven dat het verenigingsleven in het algemeen een 
tekort heeft aan bestuursleden en vrijwilligers. Toch moeten we ons reali~ 
seren dat wanneer wij dezelfde service willen blijven bieden, wij van u van 
u, de leden, afhankelijk zijn. Heeft u interesse, bel dan met R.K Vennik, tel. 
(010) 479 0668. 

Op een van de studiezalen van het Gemeentearchief Rotterdam zijn nu ook 
de microfiches te raadplegen van de Kamers van Rotterdam, Delft en 
Zeeland van de VOC. Van de 200 reizen van de Rotterdamse Oost-Indië
vaarders in de 18e eeuw zijn bijna alle zogenaamde scheepssoldijboeken 
bewaard gebleven. In deze boeken werden alle voor de salarisadministratie 
van de VOC relevante gegevens over de zeevarenden op een schip geregi
streerd, zoals naam, geboorteplaats, gage, rang, eventueel naam van echt
genote of ouders, tussentijdse bevorderingen, naam van het schip en datum 
van terugkeer in Nederland, sterfdatum, e.d. De index op deze scheeps
soldijboeken is te vinden op de website van het gementearchief, <www.ge 
meentearchief.rotterdam.nl>, onder "zoeken in" bij "400 jaar VOC". 

[red.] 

~ 

Er zijn nogal wat onderzoekers die hun archiefwerk moeten staken of er 
niet eens aan beginnen, omdat ze de historische teksten niet kunnen lezen. 
Voor 1700 werden namelijk handschriften toegepast, die sterk afwijken van 
de huidige. Daarbij komt nog het gebruik van onbekende afkortingen en 
inmiddels verouderde woorden. In deze cursus wordt u aan de hand van 
oefenteksten vertrouwd gemaakt met het schrift van de 17 e eeuw, met 
toelichting en verklaring van de inhoud. 
De cursus wordt gegeven in het Stadsarchief Dordrecht, Stek 13 en vindt 
plaats op 8 dinsdagavonden van 20:00 - 22:00 uur, vanaf 20 januari 2004. 
Docent is Emile Ravers en de kosten bedragen€ 84. 
U kunt zich opgeven bij de Stichting voor Culturele Educatie 'De 
Berckepoort', Voorstraat 220, 3311 ET Dordrecht, tel. 078 - 639 3444. [red.] 
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De volgende bijeenkomst van de Afd. Rotterdam en Omstreken zal worden 
gehouden in de Grote Zaal van het Gemeentearchief Rotterdam, Hof dijk 651. 
Het archief bevindt zich op ca. 2 minuten loopafstand van het NS-station 
Hofplein en is bereikbaar met tramlijn 4 en buslijn 44 (haltes om de hoek). 
Toegang, koffie en thee zijn gratis en u kunt ook introducés meenemen. 

19 november 2003 - woensda.~. 19:30 uur: BESPREIONG v AN HET GENEALOGISCH 
COMPUTERPROGRAMMA 'BROTHER's KEEPER', door dhr. J. Manneke uit Berg
ambacht. Met gebruik van een groot projectiescherm zal dhr. Manneke, die 
bestuurslid is van de HCC genealogie gebruikersgroep, een demonstratie 
geven van de mogelijkheden van het programma Brother's Keeper. 

[hetAfdehngsbestuur] 

De aankoop van het verenigingspand in Weesp is tijdens de extra leden
vergadering op 10 september onder de aanwezige leden in stemming 
gebracht en aangenomen. Voorts werden de heren E.K. van Baalen en L. 
Gijswijt benoemd tot respectievelijk penningmeester en secretaris, en werd 
de heer E.J. van Rooij benoemd tot 2e penningmeester. 

[red.] 

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 ge
zonden, maar kunnen desgewenst wel gepubliceerd worden. Vragen kunnen 
schriftelijk gericht worden aan: Redactie '1340', Leo Gijswijt, Lieve 
Verschuierstraat 31-c, 3021 ZB Rotterdam, e-mail <ngvrotterdam@lycos.nl>. 

"';88. HOOGENDORP /VAN WIERINGEN 
~jn overgrootmoeder was Johanna Hoogendorp, geb. Kethel en Spaland 1-10-1858, tr. 

Overschie 31-12-1879 Hendrik Mulder, geb. Rotterdam 1-12-1855. Ik ben gevorderd tot 
Lourens Claesz (van) Hogendorp, geb. 1686, tr. Alk.made 6-6-1713 Martijntje Teunisse 
van Wieringen. Hier ben ik vastgelopen. Wie kan mij verder helpen, en tevens zoek ik 
contact met andere onderzoekers van de naam Hoogendorp. 
J.D. Mulder, Van Renesseborch 54, 3341 RD Hendrik-Ido-Ambacht. 

289. THUIS/ SCHRAMADA 
Hendrik Thuis, wednr. v. Geertje Schramada, won. Hillegersberg, tr. [2] ald. 24-5-1777 
Pleuntje Dirksdr Honkoop,j.d., won. Hillegersberg. Gevr.: het eerste huwelijk met Geertje 
Schramada en de dopen van kinderen uit beide huwelijken incl. getuigen. 
A.H.M Thuijs, Oude Doetinchemseweg 26-b, 7038 BH VinkwJJk (Bergh), 
e-mm1: infb@thuys.net 
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290. TIMS / DE HEER 
Jacobus Tims, geb. Dordrecht 19-4-1893, overl. Rotterdam 27-6-1931, tr. Rotterdam 15-5-
1912 Pieternella Wilhelmina Faas, geb. Rotterdam 27-5-1894. Jacobus was een zoon van 
Dammis Tirns en Adriaantje de Heer. Gevr.: nadere gegevens over het echtpaar Dammis 
Tims/Adriaantje de Heer, alsmede hun voorgeslacht. 
J.A Brand, Expansielaan 5, 8411 TA Jubbega, e-mail:ja.brand@wanadoo.nl 

291.BONT 
Hendrik Bont, geb. Wormerveer 4-3-1873, overl. Rotterdam 9-9-1965, zoon vaii Cornelis 
Bont en Gerritje But. Hendrik tr. [1] Rotterdam 10-3-1897 Catharina Conradina 
Margaretha Bock, geb. Herwen ca. 1-7-1867, overl. Rotterdam 15-9-1933; tr. [2] 
Rotterdam 30-10-1940 Elizabeth Glimmerveen, geb. Rotterdam 4-7-1872, overl. ald. 14-1-
1954. Kinderen uit het le huwelijk: 
Cornelis Bont, geb. Rotterdam in 1906, overl. aldaar, tr. Maaike van den Hoek; en 
Albert Willem Bont, geb. Rotterdam in 1908, overl. in Zwolle, tr. Jannigje de Vos. 
Gevr.: contact met nazaten van bovenvermelde personen, teneinde deze Rotterdamse tal_ 
te kunnen completeren. Tevens contact gezocht met andere onderzoekers van de naam 
Bont om gezamenlijk de Utrechtse, Amsterdamse en de Zaanse families samen te stellen. 
René Bont, John Lennonstraat 81, 1544 LG Zaandijk, 
e-mail: genealogie.bont@hccnet.nl 

292. VAN DER LEK/ DE BEVER 
Gegevens gevraagd van het echtpaar Jan van de(r) Lek en Cor de Bever. Het echtpaar 
woonde in de jaren vijftig in Rotterdam. Jan van de(r) Lek was waarschijnlijk decoratie
schilder. 
A.H. Hoeben, Liatrislaan 12, 5582 GJ Waalre, e-mail: hoebenvb@iae.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, ove
rige leden van de NGV kunnen '1340' ontvangen indien zij 'bijkomend lid' worden van de afdeling. 
Een abonnement voor niet-leden bedraagt voor het jaar 2003: € 8,70, te voldoen op gironr. 5246157 
t.n.v. de 2e 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: 
L. Gijswijt, L. Verschuierstraat 31<, 3021 ZB Rotterdam 

2e Secretaris: 
C. Richel-Hatersel Koning, Coppelstockstraat 2, 
3132 XN Vlaardingen 
Penningmeester: 
E.K. van Baaien, Platostraat 20, 3076 BN Rotterdam 
2e Penningmeester en DIP-functionaris: 
E.J. van Rooij, Bachplein 265, 3122 JC Schiedam 
Leden: 
J.C. Okkema, Stadhoudersweg 108-a, 3039 CK Rotterdam 
+ (VACATURE) 

Redactie 1340: ,._, 
L. Gijswijt, L. Verschuierstraat 31<, 3021 ZB Rotterdam 

Verzending 1340: 
C. Richel-Hatersel Koning, Coppelstockstraat 2, 
3132 XN Vlaardingen 

Afrlelingsbibliothecaris: 
(VACATURE) 
NGV Contactdienst (CALS): 
(VACATURE) 
Computerzaken: 
(VACATURE) 

Alg. e-mail adres: ngvrotterdam@lycos.nl 

Lidmaatschap Nederlandse Genealogische Vereniging/Gens Nostra: NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam 

© 2003 overname van teksten slechts toegestaan met vermelding van bron en auteur. 
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