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Kwartierstaat 
I 

1. DIEDERIK, Anna (Ans), geb. Rotterdam 27-8-1884, overl. Den Haag 25-
11-1952, tr. ald. 27-9-1905 Johannes Anthonius (Joop) van Reeken, geb. 
Den Haag 1-12-1884, overl. ald. 10-2-1955, brievenbesteller en later 
zelfstandig decorateur. 

II 
2. DIEDERIK, Gerardus (Gerard), geb. Rotterdam 1-5-1856, overl. Den 

Haag 23-1-1941, koetsier, tr. Rotterdam 13-9-1882: 
3. HELBERS, Anna, geb. Rotterdam 1-2-1860, overl. Den Haag 4-1-1933. 

III 
4. DIEDERIK, Gerardus, geb. Rotterdam 8-2-1814, overl. ald. 28-12-1895, 

koetsier, tr. Rotterdam 29-1-1845: 
5. SCHAAIJ, Willemina Everdina, geb. Opijnen 7-5-1819, overl. Rotterdam 

31-12-1890, dienstbode. 
6. HELBERS, Johannes, geb. Rotterdam 14-5-1822, overl. ald. 28-6-1880, 

tuinder, tr. Rotterdam 3-2-1847: 
7. BOER, Anna, geb. Kralingen 9-9-1823, overl. Rotterdam 26-10-1884, 

dienstbode. 
IV 

8. DIEDERIK, Johannes, ged. Rotterdam (Luth.) 10-2-1771, overl. ald. 11-
2-1841, koetsier wonende Karresteeg Cl 77, tr. Rotterdam 5-5-1799: 

9. TURNAU, Maria Catharina, geb. Maastricht 4-11-1772, overl. Rotterdam 
9-1-1847, won. Waschbleeklaan 15-45. 

10. SCHAAIJ, Willem (Arien Willem), geb./ged. Opijnen 22-/29-1-1775, 
arbeider, tr. Opijnen 15-12-1799: 

ll. LEEMKUIJL, Everdina, geb. Bronkhorst, won. beiden 1845 Opijnen 
(onder Tiel). 

12. HELBERS, Christiaan Ernst Hendrik, geb. Voorburg 15-3-1785, overl. 
Rotterdam 17-5-1825, tuinder, tr. Rotterdam voor 1812: 

13. VAN VIANEN, Jannetje, geb. Rotterdam 9-3-1785, overl. ald. 19-5-1852, 
won. Delftschevaart 7-298. 
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14. BOER, Dirk, geb. Zevenhuizen 1-11-1802, overl. Kralingen 5-8-1859, 
metselaar, tr. Zevenhuizen 26-10-1821: 

15. DE GROOT, Marrigje, ged. Zevenhuizen 1-11-1800, overl. na haar man. 

V 
16. DIETRIK/DIEDERIK(S), Hendrik, geb. Hessen (D) ca. 1734, overl. 

Rotterdam 24-1-1804, sleper, tr. Rotterdam 11-11-1770: 
17. DE KONING, (Joh)anna Sophia, ged. Leiden 16-10-1743, begr. 

Rotterdam 4-8-1789. 
18. TURNAU, J(oh)an Hendrik, ged. Maastricht 18-9-1740, begr. ald. 14-5-

1787, burger ald. 2-6-1749, stadsburgemeestersbode (1763-1787), 
tr. Maastricht 17-9-1769: 

19. HUPKENS, Anna Maria ged. Maastricht 25-5-1738, begr. ald. 27-8-1783. 
20. SCHAAIJ, Dirk, geb. Opijnen, tr. Opijnen 17-12-1769: 
21. VAN 'T GEIJN, Geertje, geb. Deijl. 
24. HELBERS, Johannes, geb. Groningen 23-4-1752, overl. Voorburg 1798-

1820, otr. Voorburg 26-10-1781, otr./tr. Den Haag 28-10-/11-11-1781: 
25. KORTENBACH, (Joanna) Geertrui, ged. Delft 26-2-1758, overl. 

Voorburg 1792-1820: 
26. VAN VIANEN, Frans, ged. Rotterdam 30-1-1753, overl. 1811-1852, won. 

Zwanesteeg Agter 't Klooster, otr./tr. ald. 27-4-/13-5-1777: 
27. DE VRIES, Maria, geb. Delft, overl. 1811-1852. 
28. DE BOER, Christiaan geb. Zevenhuizen 8-1-1769, overl. ald. 9-8-1812, 

arbeider, otr./tr. Zevenhuizen 2-11-/18-11-1798: . 
29. HOFMAN, Ingetje (Engetje) geb. Zevenhuizen 15-12-1776, overl. 1821-

1859. 
30. DE GROOT, Arij, geb. 17-12-1752, overl. Zevenhuizen 26-9-1804, 

arbeider, tr. Zevenhuizen 26-5-1776: 
31. KEIJZER, Anna, ged. Zevenhuizen 6-1-1755, overl. na 1821, werkster. 

VI 
34. DE KEUNING/KONINK/KONING, Evert, geb. Lienen (Tecklenburg, D), 

begr. Rotterdam 16-3-1768, broodbakkersknecht, tr. Leiden 27-10-1743: 
35. VAN DEN BOS, Cornelia, ged. Leiden 24-5-1718, begr. Rotterdam 31-

10-1766. 
36. TURNAU/TOURNEU(RO), Gerhardus, geb. Duisburg a/d Rijn (D) ca. 

1709, begr. Maastricht 15-1-1778, burger ald. 2-6-1749 (40 jr.), "bod J 

van den Hoogen Gerechte" te Maastricht ca. 1735 tot over 1., goetkramer 
(1739), tr. Maastricht 13-12-1739: 

37. BIJLEVELT, Johanna Maria, ged. (NH, Brabants) Maastricht 25-8-
1715, begr. ald. (St. Janskerk, eigen graf) 8-10-1755. 

38. HUPKENS, Dionijs, ged. (NH, Brabants) Maastricht 30-8-1699, begr. 
ald. 24-4-1784, "bode van de Edelen Achtbaren Raedt dezer stadt" (= 
Maastricht) vanaf eedsaflegging 7-3-1728 tot overl., tr. ald. 26-10-1729: 

39. PET(T)ERS (PITTERS), Anna Elisabeth, geb. Burtscheid (D), ged. Vaals 
26-9-1699, begr. Maastricht 30-6-1744. 

48. HELBER(ICH)S, Cornelis, ged. Groningen 24-3-1712, lakenkoper, won. 
Boterdiep 1752, tr. Groningen 21-9-1751: 

49. ROELOFS, Jannetje, ged. Anlo 20-11-1718, overl. vermoed. 1778. 
50. KORTENBACH, (Jan) Hendrik, geb. (Brabant?) ca 1725, tr.: 
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51. VAN WALSUM, Jacomina. 
52. VAN VIJANEN, Cornelis, afk. van Rotterdam, begr. ald. 15-5-1805, 

won. Zwanesteeg Agter 't Klooster, tr. [1] NN (een Cornelis van 
Vianen, afk. van Schiedam, tr. 1744 ene Marietje de Lange, wed.); 
otr./tr. [3] Rotterdam 17-06-/3-7-1770 Maria Smallaan, wed. Gerrit van 
Beusekum; otr ./tr. [2] Rotterdam 28-05-/13-6-17 4 7: 

53. PIETERSON, Lijsje,j.d., afk. van Rotterdam, won. Zwanesteeg Agter 
't Klooster, begr. Rotterdam 16-8-1769. 

58. HOFMAN, (Geert) Dirk, geb. Zevenhuizen 20-12-1744, 
otr./tr. ald. 7-10-/ 30-10-1774: 

59. KERS(S)EBOOM, Martijntje, geb. Zevenhuizen 17-10-1751. 
60. DE GROOT, Teunis Alberts, geb. Zevenhuizen 2-6-1715, tr. ald. 26-2-

1752: 
61. HAAK, Pieternella, geb. Zevenhuizen 26-9-1728. 
62. CEIJSER, Pijter Dirks, geb. ca 1718, tr. Zevenhuizen 22-12-1743: 
63. VAN ALPHEN, JannetjeJans, geb. ca. 1722. 

VII 
70. VAN DEN BOS, Jacobus, ged. Leiden 29-4-1693, (over!. niet te Leiden), 

droogscheerder ( 1717), tr. Leiden 6-6-1717: 
71. KOLPAARICOLPA(ER), Katrina, ged. Leiden 6-8-1687, (overl. niet te 

Leiden). 
74.*BIJLEVELT, Hendrik, vermoed. ged. 's-Gravenhage (Groote Kerk) 29-

8-1685, begr. Maastricht 23-8-1741, burger ald. 15-12-1710 (26 jr.), 
goetcramer (1710), ouderling St. Janskerk, tr. Maastricht 11-10-1711: 

75. VAN RIJCKELT, Catharina ged. Eijsden 27-11-1678, (begr. niet te 
Eijsden). 

76. HUPKENS, Urbanus, ged. (NH, Brabants) Maastricht 15-9-1669, begr. 
ald. 23-7-1744, tr. Maastricht 12-12-1694: 

77. FRANCOT, Catharina, vermoed. als Cathrina Francken, ged.Maastricht 
(NH, Brabants) 17-4-1667, begr. ald. 11-2-1740: 

78. PET(T)ERS/PI'ITERS, Peter, geb. Burtscheid (D) ca. 1648, geloofs
belijdenis Vaals 29-4-1666, overl. 1707-1713, tr. [1] Vaals 25-6-1670 
Cathan'na Ernst, van Burtscheid; tr. [2] Vaals 2-12-1694: 

79. WERZ, Elisabeth, geb. Körrenzig (Kreis Jülich, D), overl. na 1729. 
96. BERENTS, Helber(ich), ged. Groningen 2-11-1666, won. Heerenstraat, 

' tr. Groningen 19-5-1706: 
97.*CORNELISDOCHTER, Cornelia, ged. vermoed. Groningen 2-7-1686, 

lidmaat NH 1704, won. Heerenstraat. 
98. HARMENS, Roelof, tr.: 
99. CLAESDOCHTER, Hendrikje. 

100.*KORTENBACH, Hendrik Jan, tr.: 
101. *LOMBERS, Maria. 
116. HOFMAN, Hendrik, tr. Bleiswijk 16-6-1743: 
117. BRANDHORST, Maria. 
118. KERSSEBOOM (KORSEBOOM), Johannes Dirks, geb. Zevenhuizen 

31-8-1721, tr. ald. 27-12-1744: 
119. ZEIJL, Engetje Abrahams (lngetie Abramse), geb. Zevenhuizen 2-10-

1718. 
120. DE GROOT, Aalbert Teunen, otr./tr. Zevenhuizen 10-/27-10-1709: 
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121. OLIJ, Agnietje Gerrits. 
122. HAAK, Cornelis Janse, tr. Zevenhuizen 14-3-1728: 
123. VERBEEK, Marrigje Pieters. 

VIII 
140. VAN DEN BOS, Jacobus, tr.: 
141. BESEURS, Cornelia. 
142. COLPAER, Phil(i)p(pus), tr.: 
143. POUWELAAR/POULARD, Maria (Marijtje). 
148. *BIJLEVELT, Heindrick, tr.: 
149. *MATHIJSE/I'EUNISSE, Maria. 
150. VAN RIJCKELT, Johan, van Maastricht, tr.: 
151. GIESEN/GHIJSEN, Jenneken, van 's-Gravenhage. 
152. HUPKENS, Dionijs, van Maastricht, tr.: 
153. DELRE(EN), Catharina, van Geertruidenberg. 
154.*FRANCKEN, Aard, tr.: 
155. *VAN SWINDRECHT, Aaltje Jans. 
156. PETERS/PIEROT, Abraham, van Burtscheid, D, tr.: 
157. SCHWARZ, Anna, van Frankental bij Ludwigshafen, D. 
158. WERZ, Henrich, van Körrenzig, D, tr.: 
159. SIEBEN, Figen (= Sophia), van Körrenzig, D. 
192. HELPERICHS, Berent, geb. vermoed. Noordsteen ca. 1640, lidmaat 

Groningen 1665, won. Heerenstraat en Nw. Ebbingestraat, 
tr. Groningen 18-2-1665: 

193. ALBERTS, J antien, overl. vermoed. -5-167 4. 
194. *SIPKES, Cornelis. 
236. KORSSEBOOM, Dirck Leenderts, tr. Zevenhuizen 5-4-1711: 
237. VAN KOSTEREN, Ariaantje Leenderts. 
238. SIJL, Abraham Lauwe (Lourisz), otr./tr. Zevenhuizen 2-/24-11-1703: 
239. MEULENAAR, Neeltje Pieters. 
244. HAAK, Jan Janse, tr.: 
245. VAN LEEUWEN, Marichje Leenderts. 
246. VAN BEEK, Pieter Pieters, tr.: 
247. VAN DE POST(HOORN), DirckjenAriens. 

• 
HET ÜORTJESGELD, TRANSCRIPTIE VAN HET CONTRACT TUSSEN WIELDRECHT EN 's-GRAVENDEEL, 1722 

(door mevr. E.R. van Dooremalen) 

In punt één van het onderstaande contract staat dat al het geld dat de 
armen van Wieldrecht toekomt, in 1722 gegeven moet worden aan de diaco
nie van 's-Gravendeel. Hierbij wordt expliciet melding gemaakt van het 
Oortjesgeld ( een soort incidentiële belasting op verpachting of bezit van 
land). In 1761 is er een discussie over het Oortjesgeld van Wieldrecht. Deze 
discussie staat genoteerd in de kerkenraadsnotulen van Dubbeldam 1. 
Op 8 jan. 1761 rapporteert de schout van Dubbeldam aan de Dubbeldamse 
kerkenraad dat Ari Huijgen Molendijk, de jongste diaken van 's-Gravendeel, 
bij hem thuis is geweest. Uit naam van de kerkenraad van 's-Gravendeel 
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onderzoekt de diaken of Dubbeldam het Oortjesgeld van Wieldrecht trekt. 
Als dit zo is, dan moet 's-Gravendeel dit geld krijgen, eventueel met terug
werkende kracht vanaf het moment dat Wieldrecht onder 's-Gravendeel is 
gebracht (dus vanaf 1722). 
's-Gravendeel weet helemaal niet of zij ooit het Oortjesgeld van Wieldrecht 
heeft ontvangen, de plaats is namelijk "meer volckrijck dan Dubbeldam" en 
trekt dan ook minder Oortjesgeld dan Dubbeldam. Hieruit concludeer ik dat 
Dubbeldam meer bouwland heeft. De kerkenraad van 's-Gravendeel js van 
mening dat Wieldrecht "oock aen het land opbragt" en dus Oortjesgeld op
levert. 
De Dubbeldamse kerkenraad weet dat zij Oortjesgeld geniet, maar zij weet 
niet "waarvan dit genooten wierd", zij "ontfangende eenvoudig jaarlijcks 
van den boeckhouder der diakonie te Dordrecht dat hun word gegeeven, in 
eene onderstelling dat dit hun toekomt en hun niet te veel soude gegeven 
worden". De kerkenraad, die dus jaarlijks een bedrag van de Dordtse boek
houder ontvangt, oordeelt dat zij nader zullen gaan onderzoeken of zij het 
Oortjesgeld van Wieldrecht ontvangen. 
Op zondag 8 februari rapporteert de schout van Dubbeldam aan de kerken
raad van Dubbeldam dat de boekhouder van de diaconie van Dordrecht het 
Oortjesgeld voor de diaconie te Dordrecht èn voor het Dordrechtse Eiland 
ontvangt van de ontvanger De Back. Het Oortjesgeld wordt dus in twee 
delen bezorgd: een deel voor de stad Dordrecht en een deel voor het Dordtse 
Eiland. Het tweede deel bezorgt de boekhouder alleen aan de diaconie van 
Dubbeldam. Hieruit concludeert Dubbeldam dat zij ook het Oortjesgeld van 
Wieldrecht trekt. 
Nu de kerkenraad dit weet besluit zij om in een commissie hierover te dis
cussiëren met afgevaardigen van de kerkenraad van 's-Gravendeel, om zo 
tot een wettig contract te komen, wat bepaalt dat een deel van het Oortjes
geld van Wieldrecht aan 's-Gravendeel toekomt. Dit overleg zal plaatsvin
den op maandag 16 februari 1761. 
Bij de wekelijkse samenkomst van de Dubbeldamse kerkenraad op zondag 
15 februari blijkt uit het oude rekenboek 2, dat Dubbeldam al reeds vanaf 
1654 elf gulden en zeventien stuivers ontvangt als Oortjesgeld. En dit is in 
een tijd dat Wieldrecht nog niet bedijkt is en dus "in een tijd voordat aan 't 
land heeft opgebragt". De inpoldering van Wieldrecht gebeurde namelijk 
1;>as in 1659 ! Hieruit maakt de Dubbeldamse kerkenraad op dat het Oortjes-

~eld welke zij ontvangt, niet tot de opbrengsten van het land van 
Wieldrecht behoort. 
De Dubbeldamse kerkenraad hoeft verder dus niet meer te onderhandelen 
met 's-Gravendeel over het Oortjesgeld van Wieldrecht. 's-Gravendeel moet 
(als zij geen Oortjesgeld van Wieldrecht ontvangt), maar elders -buiten 
Dubbeldam- de oplossing voor dat probleem zoeken. Dit besluit heeft de ker
kenraad op maandag 16 februari 1761 aan de kerkenraad van 's-Gravendeel 
doorgegeven. 

Het contract tussen Wieldrecht en 's-Gravendeel 1722 3 : 

[A] Voor den armen. Copie. 
Aan de ED: Mog: Heeren Raden en Meesters van de Reeckeningen en Domeinen van de 
ED: Gr: Mog: Heeren Staten van HolJand en West Vriesland. 
Geven reverentlijck te kennen, Predicant, Ouderlingen, Diaconen en Kerkmeesters van 
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S'Gravendeel, hoe zij suppl[emen]ten op aenhoudend versoek specialijk van Bailluw en 
Schepenen van Wieldrecht, om den armen behorende onder de Jurisdictie van 
Wieldrecht, voorn[oem]t, met die van S'Gravendeel te combineren, na voorgaende over
lech, zulcx niet hebben konnen weijgeren, maer in voegen als het hier aen geannexeerd 
opstel van 't contract daer toe dienende, met wederzijds genoegen begrepen is, wel 
hebben willen inwilligen, om redenen dat verscheijde Huijsgesinnen onder de Jurisdic
tie van Wieldrecht wonende, en als Ledematen van de gereformeerde gemeente onder 
S'Gravendeel behorende, hunne aalmoessen aldaer van ouds hebben gebraght en nogh 
brengen, en omdat den armen dezer plaetse, in vorige tijden eenige voordeelen van die 
van Wieldrecht heeft genoten. -
Edoch op dat zoodanich contract sijn volle kracht zoude mogen hebben, en onver
breeckelijk zijn, zoo is 't dat zij suppl[emen]ten raadsaam hebben gevonden U ED: Mog: 
approbatie en goedkeuring daer op te verzoecken, gelijk zij verzoecken bij dezen, het 
welk doende zij suppl[emen]ten U ED: Mog: des Almogenden Heijlrijcke zegen hebben
de toegewenscht over U Ed: Mog: personen, familien, en regeringe zich onderschrijven. 
VED: Mog: onderdanige en gehoorsame dienaers, 
S'Gravendeel den 19 Maart 1722, was geteijckent, 

Jacob Hanappier, Eccli. Ibid. 
Leenderd Corsse van Roon, als ouderlinck. 

Andries Vervoorn, als ouderlinck. 
Frans Dirkse van Waardenburch, diaken. 

Cornelis de Recht, kerk.meester. 
Hendrick van Driel, kerkmeester. 

Den armmeester Paulus Geervliet was absent. 

Onderstont. 
De onderges[ch]r[even] Bailluw en Schepenen van Wieldrecht gezien hebbende 't 
voors[sch]reven request van de Predicant, Ouderlingen, Diaconen en Kerckmeesters 
van S'Gravendeel met het nevens gevoegde concept accord, verklaren het z.e]ve te 
approberen, en haer verzoecken bij die van S'Gravendeel voegende bidden UEd: Mog: 't 
zelve ( tot wechneminge van veel gevreesde moeijelijkheden) gunstelijck te willen 
accorderen. 'T Welck doende etc. 
Was geteijckend, 

M. Beelaerts. 
Bastiaen Boender, Cornelis de Recht. 

[B] Concept van 't contract tusschen den kerkenraad van S'Gravendeel als opsicht 
hebbende over den armen der zelver plaatste ter eenre; en Bailluw en Schepenen van 
Wieldrecht ter andere zijde over de combinatie van de wederzijdse armen. 
1. Bailluw en Schepenen van Wieldrecht zu11en aen de armmeesters ofte wel Diaconen 

van S'Gravendeel aanstonds bij het sluijtten van dit contract overgeven alle de 
presente middelen, het zij aen conttante penningen of andersints voor den armen in 
casse zijnde, sonder in 't minste iets achtter te houden, waer boven zij nogh zullen 
wachtten machttigh te werden voor de gecombineerde armen de oortjes gelden, die in 
voorgaende jaren mochtten verwaarloost zijn, ofte ten onrecht bij andere genoten. 

2. Van nu voorttaen revenues welcke den armen van Wieldrecht competeren, of de 
zelve zoude konnen pretenderen, hoedanich die oock zoude mogen zijn, geene 
uijtgesonderd, ontfangen werden door die van S'Gravendeel. 

3. Gelijck oock Bailluw en Schepenen van Wieldrecht beloven, en zich verbinden alle 
behoorlijcke middelen aen te zullen wenden om de revenues voor de gecombineerde 
armen te helpen vermeerderen. 

4. Wanneer het mocht gebeuren dat eenige boedels onder Wieldrecht quamen open te 
vallen van zodanige personen, die of voor haer zelven, of voor den haren van den 
armen eenigh onderstand hadden genoten, of welkers kinderen, na haar dood, tot 
]asten van den armen zouden moeten komende over te blijven, om de nagelate 
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kinderen te alimenteren en op te brengen tot dat zij in staat zoude zijn, hen selven te 
generen, in zulck een geval zullen de Bai1luw en Schepenen van Wieldrecht we] 
zorge dragen voor behoorlijcke reddinge van zodanige boedels, doch zullen geen de 
minste salarissen of andere onkosten voor hen zelven in reeckeninge mogen brengen, 
maer zu11en al het gene per sloth van reeckeninge zal komen over te blijven, suijver 
overgeven aen den armen van S'Gravendeel, en zich in dezer gedragen conform het 
reglement van de ED: Mog: Heeren Raden en Meesters van de Camer van 
Reeckeninge gemaekt voor die van S'Gravendeel. 

5. De Bailluw van Wieldrecht neemt aen zoo ras hij kennis zal hebben, dat_eenige 
personen of familien zich van andere plaetsen onder Wieldrecht metter woon zullen 
nedersetten, sorge te dragen, dat zulcke personen voor haer en de hare behoorlijcke 
acte van indemniteijt aen die van S'Gravendeel zullen brengen of dat de zelve bij 
manquement van dien, binnen 't jaer zullen moetten vertrecken, zullende die van 
S'Gravendeel anders niet gehouden zijn of verplicht konnen werden aen zodanige 
personen of familien eenig onderstant toe te voegen. Ook zal den voorn[oemde] 
Bailluw niet Jigtelijck toelaten dat de arbeijders Huijsjes te veel aen den Dijk des 

0 voors[ch]r[even] Polders vermeerderd werden. 
6. Alle de Huijsgesinnen en Inwoonders onder Wieldrecht behorende, en van de 

gereformeerde religie zijnde, zullen van nu af aan behoren kerckelijk onder 
S'Gravendeel, en uijt dien hoof de gehouden zijn tot S'Gravendee] te kercke te komen, 
zoo ter gehoor van Gods woord, als om de sacramentten van doop en Avondmaal 
(Ledematen zijnde) te ontfangen, om zich andersins, in cas van nood, de Christelijcke 
onderhoud voor haer familien niet onwaardich te maacken. 

7. Op alle welcke voors[ch]r[even] conditien de Diaconen van S'Gravendeel gehouden 
zullen zijn, alle de geenen die onder de Jurisdictie van Wieldrecht ten eeniger tijd 
enich onderstant van de armen nodich zullen hebben, behoorlijck te ondersteunen, 
op gelijcke wijse als geschied aen de Ingesetenen van S'Gravendee] volgens 
behoorlijcke Christelijcke discretie van den kerkenraad. 

Hier op was geappostilleerd. 

De Raden ende Meesters van de Reeckeningen der Domeinen van de ED: Gr: Mog: 
Heeren Staten van Holland en West-Vriesland gezien de Requeste aen haer ED: Mog: 
gepresenteert bij den Predicant, Ouderlingen, Diaconen en Kerckm.eesteren van 
S'Gravendeel, mitsgaders Bailluw en Schepenen van Wieldrecht, tenderende dat dat bij 
de zelve zoude mogen werden geapprobeerd het contract tusschen den voors[ch]r[even] 
Kerckenraad en Bailluw en Schepenen voorn[oem]t ten dezen annex, het zelve contract 
doorgezien ende geexamineerd, verder o[ver)wogen, het gunt daer op te overwegen was, 
hebben het voors[chreven] contract geapprobeert ende geconfirmeert, approberen en 
confirmeren het zelve bij deze. 

t Jf'~daen ten Burele van de Camere van de Reeckeninge in den Hage den 19 Maart 1722. 
'-CMij jegenwoordig was geteckent 

Noten: 

P. Quarels. 
(Rega. in 't xxviij boek van appte fol. 60[ver]so) 

1. Stadsarchief Dordrecht, archiefnr. 295 Ned. Herv. Gem. Dubbeldam, inv. 
nr. 6 acta kerkenraad 1727-1793, fol. 83-86 (8 Jan. 1761 en 8 Febr. 1761). 

2. Idem, inv. nr. 20 Reken-boeck van ontfang ende uitgeef der diaconie te 
Dubbeldam beginnende 23 Martij 1631 (1631-1656). 
N.B. Deze 11 gulden 17 stuivers vind ik niet terug in inv. nr. 20. Het 
Oortjesgeld wordt wel genoemd in de in.komsten van 1642, 1643 en 1644. 
In de overige jaren wordt er gesproken over het "armengelt van de 
verpachting of pacht". Dit armengeld wordt telkens per 1 april, 1 
augustus en 1 oktober ontvangen. Het totaalbedrag aan armengeld 
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bedraagt gemiddeld ca. 71-74 gulden per jaar (zie bijlage). 
3. SA Dordrecht, archiefnr. 36 Weeskamer Wieldrecht, inv. nr. 1 contract 

Wieldrecht vs. 's-Gravendeel 19 maart 1722. 

Bijlage: ontvangen armengeld te Dubbeldam 1642-1655 
datum: ontvanger: armengeld v/d verpachting van: bedrag: 

2-5-1642 Cornelis van de Graeff oktober 1641 5-10-0 
2-5-1642 Cornelis van de Graeff april 1642 19-18-12 

16-11-1642 Hoogeveen aug. 1642 50-0-0 
11-1-1643 Hoogeveen 1 oktober 1642 - 6-5-0 
17-7-1643 Hoogeveen 1 april 1643 19-2-8 

18-10-1643 Hoogeveen augustus 1643 50-0-0 
6-3-1644 Hoogeveen oktober 1643 5-5-0 

30-10-1644 Hoogeveen 1 april 1644 18-7-8 
30-10-1644 Hoogeveen 1 augustus 1644 50-0-0 

15-1-1645 Hoogeveen oktober 1644 5-5-0 
24-9-1645 Hoogeveen april/aug. 1645 67-7-8 
25-2-1646 Hogeveen oktober 1645 5-5-0 
6-1-1647 Hogeveen 1 april/aug.lokt. 1646 72-18-12 

24-11-1647 Hoogeveen 1 april 1647 17-2-8 
24-11-1647 Hoogeveen 1 augustus 1647 50-0-0 
17-12-1648 Hoogeveen 1 oktober 164 7 5-2-8 
17-12-1648 Hoogeveen 1 april 1648 16-7-8 
17-12-1648 Hoogeveen 1 augustus 1648 50-0-0 
17-12-1648 Hoogeveen 1 oktober 1648 3-17-8 
26-12-1649 Hoogeveen 1 april 1649 14-2-8 
26-12-1649 Hoogeveen 1 augustus 1649 50-0-0 
26-12-1650 Mr. van Herwijnen 1 okt. 1649, 1 april/aug. 1650 69-11-4 
17-12-1651 Mr. van Herwijnen 1 okt. 1650, 1 apriVaug./okt. 1651 74-7-0 
29-12-1652 Feltrom 1 apr./aug./okt. 1652 73-10-0 

14-5-1654 Feltrom april/aug.lokt. 1653 71-17-0 
22-11-1654 Feltrom april/augJokt. 1654 71-17-0 
28-11-1655 Feltrom april/aug.lokt. 1655 71-17-0 

• 

(door mevr. drs. K.M. Pompe) 

November 2003 is de Digitale Stamboom, de online database raadpleegbaar 
via <WWW .gemeentearchief.rotterdam.nl>, uitgebreid met gegevens uit ruim 
85.000 huwelijksakten van Rotterdam. De perioden beslaan de jaren 1811-
1836, 1854-1855, 1883-1884 en 1913-1926. 

Men kan online zoeken op bruid, bruidegom, ouders van de bruid en ouders 
van de bruidegom. Deze zoekmogelijkheid op 4 verschillende achternamen 
per akte was voorheen op papier niet mogelijk. ;Met een rekensommetje 
wordt duidelijk dat nu 510.000 Rotterdammers uit het verleden oproepbaar 
zijn. Wellicht zitten tussen deze personen ook de namen van uw grootvader 
of grootmoeder ... 
Graag hoort het gemeentearchief uw reactie op de Digitale Stamboom. 
Heeft u vragen of denkt u dat er onjuistheden in de database voorkomen, 
dan horen we dit graag via <info@gemeentearchief.rotterdam.nl>. 
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Ondertussen werken we de komende tijd gestaag door aan de resterende 
200.000 records Burgerlijke Stand Huwelijken Rotterdam, die u in nieuwe 
updates in maart en oktober 2004 op de site kunt verwachten. 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD 

Het Oud Notarieel Archief, een mooie bron voor genealogisch onderzoek en 
onderzoek naar het dagelijks leven in vroeger eeuwen, is terecht een van de 
meest geraadpleegde bronnen van het Gemeentearchief Rotterdam. Viá de 
website <www.gemeentearchief.rotterdam.nl> kan men eenvoudig notariële 
gegevens uit de 17 e eeuw opzoeken. 
De in dikke perkamente protocollen gebonden akten worden bewerkt en 
toegankelijk gemaakt door vrijwilligers. 
'1raag doe ik hierbij een oproep aan geïnteresseerden om zich aan te melden 

_woor dit vrijwilligerswerk. U kunt natuurlijk ook eens tevoren kijken wat 
het vrijwilligerswerk inhoudt. Het plan is de komende jaren met meer 
mensen deze unieke archiefbron te ontsluiten zodat via internet de 
gegevens raadpleegbaar worden. Vele handen maken licht werk en de hulp 
van vrijwilligers is onontbeerlijk. 
U kunt meer informatie inwinnen bij mevr. K. Pompe, hoofd afdeling 
Projecten van het Gemeentearchief Rotterdam, tel. 010-243 4634, e-mail 
<k. pompe@gar.rotterdam.nl>. 

(door RoelofVennik) 
'Refugié in Rotterdam, de Handelsbetrekkingen van David Chabot (1666-1714), 
Hugenoot en Koopman', door drs. 1 Vroomen, Rotterdam 2003, 28 blz. 
Op 30 augustus presenteerde het Bestuur van de familievereniging Chabot 
met gepaste trots deze publicatie. Dit cahier is de terugslag van de scriptie 
Refugié in Rotterdam waarop de heer Vroomen in Rotterdam afstudeerde. 
Een passend tijdstip, want op 10 augustus 1703 werd David Chabot inge
schreven als poorter te Rotterdam. Jacques Chabot, de vader van David, 
~iverd in 1636 in het protestantse bolwerk La Rochelle geboren en trouwde er 

et de notarisdochter Marie Blanchet. In 1684 vertrok het gezin naar Parijs. 
Helaas is slechts weinig bekend over de familie in deze tijd, egodocumenten 
over deze periode ontbreken. Wel werd Maria Blanchet aan het einde van 
de 17e eeuw vermeld als lidmaat van de Waalse Gemeente te Middelburg. 
Man en kinderen verblijven dan in Amsterdam waar vader Jacques in 1689 
lid is van de Waalse Gemeente en in het jaar daarop poorter wordt. Jacques 
vertrekt in 1699 samen met zijn vrouw naar Londen. David blijft echter in 
Rotterdam en krijgt er nageslacht. 
Het werk is niet van puur genealogische aard, schema's en stambomen ont
breken, maar de auteur is erin geslaagd een duidelijk beeld te geven van 
een koopmansfamilie die het protestantsonvriendelijke Frankrijk van 
Lodewijk XIV verliet om elders een bestaan op te bouwen. 
Het geheel is een prettig leesbaar verhaal, dat het zo nodige vlees op de bot-
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ten geeft van een familiegeschiedenis, wat zoveel andere publicaties helaas 
ontberen. Wie verder op zoek wil naar genealogische gegevens, verwijs ik 
wellicht ten overvloede naar 'Het Nederlands Patriciaat', J .H. Scheffer, 
'Genealogie van het geslacht Chabot' en A.A. Vorstenman van Oyen, 'Stam
en Wapenboek van Aanzienlijke Nederlandse familiën', e.a. 
Graag feliciteer ik de auteur en de familievereniging met deze kleine, maar 
belangwekkende publicatie. 

'Het Leven in de zestiende tot de twintigste eeuw op het Platteland in Westelijk 
Nederland, gevolgd door de Kwartierstaat Bothof-Kool', door A. Bothof en C. 
Bothof, Oegstgeest 2003, 772 blz., ISBN90-16610-6. 

Zoals de titel al doet vermoeden betreft het hier eigenlijk twee publicaties in 
een band. Het eerste gedeelte is bijzonder interessant en geeft een beeld van 
de leefomstandigheden van de gewone man, Het geeft een beschrijving van 
het leven van alledag eri biedt die informatie waaraan de meeste genealogen~' 
niet toekomen. Onderwerpen als ontspanning en humor, huwelijk en gezin, 
eten en drinken, gezondheid maar ook kerkelijk leven, inkomen en welstand 
en economische ontwikkelingen komen aan de orde. 
Het grote aantal noten (543) over 134 bladzijden getuigt van een gedegen 
literatuuronderzoek. Die geven een handreiking voor hen die dit onderwerp 
verder willen uitdiepen. Het leven van de gewone man is op een voortreffe
lijke wijze door de auteurs neergezet. 

Het tweede gedeelte dat de overige ruim 600 bladzijden beslaat is de kwar
tierstaat Bothof-Kool, die op de gebruikelijke wijze volgens het systeem 
Kekule opgezet is. De opzet spreekt mij bijzonder aan. Deze begint met een 
uitgebreide toelichting en een lijst met geraadpleegde boeken. Een ander 
pluspunt is, dat bij elk kwartier de namen van de ouders en de bijbehorende 
kwartierstaatnummers staan vermeld, wat het terugzoeken eenvoudiger 
maakt. Bijzonder is ook dat bij vrijwel ieder kwartier een korte om
schrijving van de bron is gegeven, hetgeen de waarde in sterke mate ver
hoogd. Het boek telt ruim 3800 kwartieren over maar liefst 51 generaties en 
beslaat een periode van ruim 1600 jaar. 
Van de na 1500 geboren voorouders is 57% afkomstig uit de Alblasserwaard 
en 18% uit de Krimpenerwaard. Onder critici leeft vaak de mening dat men 
kwartierstaten niet verder moet publiceren dan de kwartieren van na ca. 
1100, omdat het absolute bewijs van de juistheid van deze gegevens vaa , , 
moeilijk is te geven en veel herhaling van eerder gepubliceerde kwartiersta-
ten zou bevatten. Het voert te ver om hier op alle voor- en tegenargumenten 
in te gaan. Persoonlijk acht in het een goede zaak om voorouders van voor 
1100 op te nemen, zeker als dit door literatuurverwijzingen is ondersteund. 
De oudste voorouders in deze kwartierstaat leefden in de 4e eeuw. Oudere 
kwartieren zijn m.i. zeker mogelijk, maar zijn hier niet opgenomen (verge
lijk Christian Settipani, Nos Ancêtres de l'Antiquité). Geheel terecht hebben 
de auteurs zich niet laten verleiden tot het opnemen van kwartieren zoals 
deze met alle stelligheid op internetsites zijn opgenomen. 
De auteurs kan ik alleen maar feliciteren met deze waardevolle publicatie. 
Het boek is slechts in een kleine oplage gedrukt en onder meer te raad
plegen in het Verenigingscentrum in Weesp en in onze Afdelingsbibliotheek. 
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NGV-Afdeling Delfland: 
donderdag 15 januari 2004, 20:00 uur: HELPDESKAVOND, er zal aandacht be
steed worden aan onderzoek in 'Memories van Successie'. Aan de hand van 
dia's zullen we ontdekken hoe zo'n archief georganiseerd is. Enkele prak
tische voorbeelden tonen de verrassingen die dit archief kan opleveren. Na 
de pauze kunnen de resultaten van het Delflandse knipselproject hekeken 
worden. U kunt zelf zoeken in de database op familienamen. Ook vragen zijn 
weer welkom, u kunt ze vooraf mailen aan de heer A. Verweij te Pijnacker, 
e-mail <verwei2@freeler.nl>, de helpdesk kan zich dan op uw vraag voorbe
reiden. Plaats: 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 . 
• 

~nderdag 12 februari 2004, 14:00-16:00 uur: BEZOEK AAN DE FmMA 
HOOGDUIN PAPIERRESTAURATOREN te Delft, aan de Lagosweg 37-43; voor 
deelname aan deze excursie dient u zich op te geven bij de secretaris van de 
Afdeling Delfland, de heer Scharp, Nobellaan 65, 2641 XV Pijnacker. 
Inschrijving in volgorde van aanmelding, de leden van de Afdeling Delfland 
hebben voorrang bij de aanmelding. 

donderdag 18 maart 2004, 20:00 uur: WAT BETAALDEN ONZE VOOROUDERS AAN 
BELASTING, lezing door mevr. H.M. Aben-Nederpeld. Ook deze lezing wordt 
gehouden in het Kerkelijk Centrum Delfgauw, zie hierboven voor de 
adresgegevens. 

(door RoelofVennik) 

Nadat onze afdeling in december 2002 haar vijftigjarig bestaan mocht 
vieren, stonden we in 2003 weer met twee benen op de grond. Het was 
vooral een jaar van bezinning, een die voortkwam uit de constatering dat er 
ook binnen de NGV veranderingsprocessen plaatshebben. Ook op afdelings
niveau is dit duidelijk merkbaar geworden. We stellen ons daarom steeds 
meer de vraag, wat willen onze leden? Van productgericht denken zijn we 
~ weg meer marktgericht te gaan denken. Het aanbod zal moeten worden 

~angepast op de eisen van onze leden. Zo zijn we dit jaar afgestapt van de 
formule om uitsluitend informatieve lezingen over genealogische deelge
bieden. De nadruk lag dit jaar op contactavonden en lezingen over zaken als 
computersoftware en internet. We denken hiermee een goede weg te zijn 
ingeslagen, mede doordat de belangstelling van de afdelingsleden toenam. 
Een nieuwe locatie werd gevonden in de Grote Zaal van het Gemeente
archief Rotterdam, die prima met openbaar vervoer te bereiken is. Bijzondere 
dank gaat uit naar het archief voor het beschikbaar stellen van de ruimte. 
De bestuurssamenstelling bleef tot in het najaar gelijk, maar door ziekte 
van onze penningmeester, de heer E. van Rooij, vonden enkele verschui
vingen plaats. We waren blij met het feit dat de heer Van Rooij, die al sinds 
197 4 onze penningmeester is, bereid was als 2e penningmeester in ons 
bestuur te blijven zitten. Onze secretaris de heer E.K. van Baalen werd de 
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nieuwe penningmeester, terwijl de heer L. Gijswijt naast zijn werkzaam
heden als redacteur het secretariaat op zich nam. Na een oproep in ons 
afdelingsblad '1340' bleken enkele leden bereid zich voor de afdeling in te 
zetten. Eind 2003 vond een· gesprek hen plaats en nu zal nader worden 
bekeken, welke taken zij al dan niet binnen ons bestuur willen oppakken. 
De laatste jaren constateren we nieuwe ontwikkelingen binnen het archief
wezèn. Niet alleen op het gebied van digitalisering is er veel gaande, oqk 
zien we dat archieven zich steeds meer gaan richten op de kwaliteit van 
hun dienstverlening. Dit jaar werd een start gemaakt met het overleg 
tussen archiefdienst en archiefgebruikers. Inmiddels heb ik twee bijeen
komsten mogen meemaken. Hierbij wisselen verschillende archiefgebrui
kers, zoals vertegenwoordigers van scholen, historici en genealogen, allerlei 
zaken uit. We worden op de hoogte gesteld van nieuwe ontwikkelingen in 
het archiefwezen en kunnen onze vragen en eventuele grieven neerleggen. 
Ons afdelingsblad '1340' verscheen ook dit jaar vier maal en werd, zoals da 
al is sinds het allereerste nummer verscheen, verzorgd door de heer L. 
Gijswijt. Hoewel ook dit jaar het blad goed was gevuld, bestaat er toch enige 
zorg om het komend jaar voldoende kopij binnen te krijgen. 
Dit jaar heeft ook onze afdelingswebsite vorm gekregen, deze is te raad
plegen op http://members.lycos.nl/ngvrotterdam voor zowel leden als niet
leden. Ook is er sinds kort een forum beschikbaar. Binnenkort hopen we de 
website te openen onder een eigen domeinnaam, waarna de bezoekers niet 
meer lastig zullen worden gevallen door ongewenste reclame in beeld. 
Als vanouds is onze afdelingsbibliotheek ondergebracht in het Streekarchief 
Eiland IJsselmonde aan de Hollands Tuin 77 te Rotterdam. De belangstel
ling hiervoor is echter minimaal. We zullen ons als bestuur gaan beraden 
over het feit of we de bibliotheek nog verder moeten propageren en uitbou
wen dan wel de bibliotheek een andere bestemming moeten gaan geven. 
Het ledental van de vereniging is licht teruggelopen. Deze tendens is zoals 
te verwachten ook in de afdeling Rotterdam zichtbaar. Net als het landelijk 
bestuur zullen wij ons samen met hen trachten het tij te keren. Ook het 
komend jaar hopen wij op uw belangstelling en inbreng. 

( door Edo van Baal en) 
Conceptnotulen van de jaarvergadering van. de Afdeling Rotterdam en 
Omstreken op 18 februari 2003 in Restaurant Statenburcht. 
1. Opening _ 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Dit 
keer is de opkomst beduidend hoger dan voorgaande jaren, n.l. 16 leden. 

2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken. 

3. Verslag van de secretaris over 2002 
De secretaris leest zijn verslag over 2002 voor, dat wordt goedgekeurd. 

3a. Conceptnotulen Afdelingsjaarvergadering 2002 
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De voorzitter leest de notulen van de Afdelingsjaarvergadering van 2002 
voor, deze worden zonder commentaar goedgekeurd. 
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4. Financieel verslag over 2002 
De penningmeester deelt zijn verslag uit aan de leden en na bestudering 
ervan worden een paar vragen gesteld, die door de penningmeester wor
den beantwoord, o.a. of de transitoria niet moeten worden meegenomen 
en of er geen balans is. Antwoord hierop is, dat de penningmeester een 
begroting goedkeurt en dat we geen geld in kas hebben. Hierbij ontspint 
ook een discussie over de verdeling van de landelijke contributie, die 
naar de mening van sommigen zodanig zou moeten worden verdeeld dat 
de afdelingen zelf over het afdelingsbedrag kunnen beschikken. -

5. Verslag Kascommissie 
Het verslag van de kascommissie wordt voorgelezen. De penningmeester 
wordt gedechargeerd. 

6. Begroting voor 2003 
' Deze wordt vastgesteld door het Hoofdbestuur. Hierover volgt een 

'-' discussie met o.a. als punt dat de leden wel betalen voor een dienst van 
de NGV, maar hier geen gebruik van maken en dan deze dienst dus ook 
niet zouden hoeven te betalen. 

7. Bestuursverkiezing 
De voorzitter deelt mee, dat hij aftredend is. Hij is herkiesbaar en wordt 
voor de duur van 3 jaar herbenoemd met algemene stemmen en applaus. 

8. Benoeming tot afgevaardigde resp. plaatsvervangend afgevaardigde 
Tot afgevaardigde van onze afdeling naar de landelijke vergadering van 
de NGV wordt benoemd de heer E.J. van Rooij. Tot plaatsvervangend 
afgevaardigde wordt benoemd de heer E.K. van Baalen. 
De voorzitter deelt mee, dat dit ook een gewoon lid kan zijn. Het hoeft 
geen bestuurslid te zijn. 

9. Benoeming Kascommissie 
Tot leden van de kascommissie worden benoemd de heer J. Landweer en 
J. Schuurman Hess, met als reserve de heer P. Nederhand. Mevr. T. 
Petiet wordt als aftredende bedankt voor het werk dat zij heeft verricht. 

10. Ontwikkelingen in de vereniging 
1. We zitten momenteel in een overgangsfase. Er zal een enquête worden 
gehouden over de koers. 
2. De CALS-functionaris moet misschien op een andere manier worden 

\ ingevuld. (De CALS-functionaris van Rotterdam e.o. heeft net zijn 
functie neergelegd). 
3. Er moeten nieuwe statuten komen, want nu kunnen mensen die in 
een regio- en een functionele afdeling zitten, twee keer stemmen. Dit zou 
moeten zijn: one man - one vote. 
4. De indeling in de regio waar men woont zou moeten worden de regio 
waar men wil. 
5. De Afdeling Heraldiek kwijnt weg. 
6. In 'Gens N ostra' zouden minder genealogieën en meer mededelingen 
over wat landelijk gebeurd moeten worden opgenomen. 
7. Er wordt nog nagedacht of het Verenigingscentrum kleiner of groter 
zou moeten worden. 
8. Voor internet zou ieder lid een toegangscode moeten hebben. 
9. Wet Bescherming Persoonsgegevens: met betrekking tot deze wet 
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komt er mogelijk een proef-proces, waarom recente gegevens niet zouden 
mogen worden gepubliceerd. 

11. Rondvraag en sluiting 
Hier komen de volgende punten aan de orde: 
- mevr. C. de Heer vraagt hoe het Waterschap Schieland werkt. Mogelijk 
kan hier een telefoontje aan worden gewaagd. 
- er is/komt een website. Dit wordt gepubliceerd. 

12. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 

De volgende bijeenkomsten van de Afdeling Rotterdam en Omstreken zullen 
worden gehouden in de Grote Zaal van het Gemeentearchief Rotterdam 
Hof dijk 651. Het archief bevindt zich op ca. 2 minuten loopafstand van he~ 
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. 

21 januari 2004 - woensdag, 19:30 uur: GENEALOGIE EN GENETICA, lezing door 
de heer A.J.W.M. van Gestel uit Eindhoven. 
Genealogisch onderzoek vindt plaats in archieven aan de hand van schrifte
lijke bronnen. Cultuurhistorische kennis is daarbij onmisbaar. Maar genea
logie is ook biologie. Eigenschappen erven over en kunnen bij het nageslacht 
tot uiting komen. Genealogen hebben ook enige kennis van erfelijkheidsleer 
nodig, willen zij niet in borrelpraat vervallen. De 20ste eeuw startte met de 
(her-·)ontdekking van de erf elijkheidwetten en eindigde met de ontcijfering 
van het menselijk genoom. In deze eeuw is onze kennis, die nog dagelijks 
toeneemt, verveelvoudigd. DNA vormt nu de basis van het identificeren van 
slachtoffers en daders; we kunnen er de aan- of afwezigheid van bloedver
wantschap mee bewijzen. In deze lezing gaat het erover hoe overgeërfd 
DNA leidt tot merkbare persoonseigenschappen. Daarnaast wordt ingegaan 
op het gemeenschappelijke aan DNA in bevolkingsgroepen. 
Toon van Gestel studeerde biologie met erfelijkheidsleer als hoofdvak. Meer 
dan 30 jaar gaf hij les aan scholen voor VWO en HAVO. Inmiddels is hij 
ruim 10 jaar genealogisch actief en voorzitter van de NGV-Afdelin~ 
Kempen- en Peelland. 

3 m.Ulrt 2004 - woensdag, 19:30 uur: AFDELINGSJAARVERGADERING, gevolgd 
door DIGITALISERING BIJ HET GEMEENTEARCHIEF ROTTERDAM, lezing door 
mevr. drs. KM. Pompe. 
Leden van de Afdeling Rotterdam en Omstreken worden hierbij uitgenodigd 
tot het bijwonen van de Afdelingsjaarvergadering, waarvan de agenda luidt 
als volgt: 

1. OPENING DOOR DE VOORZITTER 
2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
3. VERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2003 
4. FINANCIEEL VERSLAG OVER 2003 
5. VERSLAG KAsCOMMISSIE 
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6. BEGROTING VOOR 2004 
7. BESTUURSVERKIEZING 

Aan de beurt van aftreden zijn de heren E.K. van Baalen en J.C. 
Okkema, die zich beiden herkiesbaar stellen. Het bestuur stelt voor om 
hem opnieuw te benoemen. Voorts stelt het bestuur voor om twee 
nieuwe bestuursleden te benoemen. Tegenkandidaten kunnen zich, 
conform de NGV-Statuten Art. 25 en 27, tot een week voor de Afdelings
jaarvergadering opgeven bij de secretaris. 

8. VOORSTEL TOT BENOEMING 
van de heren E.J. van Rooij en E.K. van Baalen tot afgevaardigde resp. 
plaatsvervangend afgevaardigde, als vertegenwoordigers van onze afde
ling op de Algemene Ledenvergadering van de NGV in april 2004. 

9. VOORSTEL TOT BENOEMING 
van twee nieuwe leden en een plaatsvervangend lid van de Kas
cómmissie voor 2004. 

0: ONTWIKKELINGEN IN DE VERENIGING 
11. RONDVRAAG EN SLUITING 
De jaarvergadering wordt gevolgd door DIGITALISERING BIJ HET GEMEENTE
ARCHIEF Ro'IT.ERDAM, lezing door mevr. drs. K.M. Pompe. 
In 2000 is het Gemeentearchief Rotterdam begonnen met de online ter 
beschikkingstelling van doop-, trouw- en begraafgegevens (DTB) van 
Rotterdam en geannexeerde gemeenten. April 2003 zijn alle gegevens uit de 
DTB ingevoerd. De eerste gegevens van de Burgerlijke Stand (huwelijken 
Rotterdam 1913-1926) kunnen nu al geraadpleegd worden, maar de vol
tooiing van het hele project zal nog jaren duren. 
Klaartje Pompe, werkzaam bij het Gemeentearchief Rotterdam en verant
woordelijk voor het project Digitale Stamboom, zal spreken over de achter
gronden van het megaproject en waarom het gemeentearchief begonnen is 
met digitalisering van deze gegevens, over de huidige en toekomstige 
toepassing van de gegevens en wat de doelgroep van nu en in de toekomst 
is. Voorts zullen andere digitaliseringsprojecten (o.a. Notariële Akten en 
Woonomgeving) kort ter sprake komen. 

14 april 2004 - woensdag. 19:30 uur: DE BEWIJSVOERING IN DE GENEALOGIE, 
lezing door de heer R.F. Vulsma uit Amsterdam. 
Verschillende manieren waarop men genealogische verbanden kan aantonen 

._,,,i aannemelijk kan maken, komen in deze lezing naar voren (direct bewijs, 
vernoemingen, ultieme waarschijnlijkheid, eliminatie). Ook de rol van fami
lierelaties (doopgetuigen) en van de heraldiek worden kort besproken. 
Een korte samenvatting van de typen van afstammingsbewijzen wordt 
gevolgd door een blik op de door de genealoog gebruikte bronnen, waarbij 
even kritisch wordt stilgestaan bij de vorige-eeuwse kindserkenning. 
Na de pauze komt o.a. het zogenaamde algemene onpersoonlijke bewijs aan 
de orde, waarbij het gaat om de vraag of wij van iemand uit het verleden 
afstammen en niet om de vraag langs welke lijn we dat doen. Het genealo
gisch tegenbewijs en een kijk op hoe men vroeger over de genealogische 
bewijsvoering dacht, sluiten de voordracht af. DNA-gerelateerde bewijs
voering wordt in de lezing zelf niet uit de doeken gedaan, maar blijkt de 
laatste jaren wel een levendig onderdeel van de discussie na afloop te zijn. 

[het afdelingsbestuur] 
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Ieder lid van de NGV krijgt in deze rubriek de gelegenheid vragen te stellen 
van genealogische of geschiedkundige aard m.b.t. de Afdeling Rotterdam en 
wijde omgeving. Omdat de redactie de behandeling van de vragen niet tot 
haar taak rekent, w_orden 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>. 

293.MULDER 
Dirk Jansz Mulder, ged. Alphen a.d. Rijn 19-11-1621, tr. ca. 1639 Elisabeth de Lange. 
Hij zou burgemeester of meester zijn geweest van/in 's-Gravenzande. Het echtpaar 
kreeg aldaar 5 kinderen tussen 1642 en 1652. Gevr.: nadere gegevens omtrent dit 
echtpaar en hun voorgeslacht, en info omtrent het beroep van Dirk Jansz Mulder. 

294. VAN HEIJNINGEN/ MULDER 
Margaretha (Margriet) Gerritsdr van Heijningen, geb. ca. 1545, tr. voor 1568 Dirk 
Jansz Mu]der. Zij was een dochter Gerrit Willemsz van Heijningen, schout en baljuw 
van Rijnsaterwoude. Dirk Jansz Mulder zou zijn schoonvader hebben opgevolgd als 
baljuw van Rijnsaterwoude. Gevr.: nadere gegevens omtrent deze personen en hun 
voorgeslacht, en informatie betreffende het beroep van Dirk Jansz Mulder. 
JD. Mulder, Van Renesseborch 54, 3341 RD Hendrik-Ido-Ambacht, 
e-mail j. d.mulder@wanadoo.nl 

momenteel zijn er geen vragen meer in voorraad! 

bezoek ook eens onze website en het forum: 
http://members.lycos.nl/ngvrotterdam 

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 2004: € 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 

Afdelingsbibliothecaris: 
(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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