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JAARGANG 18 MAART 2004 No. 1 

( door Roelof Vennik) 

Een nieuw jaar is weer aangebroken waarin ik een ieder veel persoonlijk 
maar ook genealogisch succes wens. De Afdeling Rotterdam en Omstreken 
is goed begonnen, op de afdelingsledenvergadering van 3 maart mochten we 
';wee nieuwe bestuursleden verwelkomen, namelijk Anton Hamelink en 

~ans Landweer. Ook kan ik melden dat ons bestuurslid mevr. Corrie 
Richel-Hatersel Koning weer uit het ziekenhuis is. We hopen dat ze binnen
kort weer volledig is hersteld. 
Eind vorig jaar hebben we een voorzet gegeven aan een Beleidsplan voor de 
afdeling. Dit is een flexibel stuk waaraan nog veel moet worden gesleuteld, 
maar dat ons uiteindelijk op koers zal houden en het bestuur verder moet 
helpen in de activering van haar leden. Dit is nog steeds een punt van zorg. 
Wel kunnen we constateren dat de afdeling in de lift is. Zo zien we meer 
leden op onze contactavonden dan enkele jaren geleden het geval was. Toch 
blijft dit een probleempunt. De ledenparticipatie is nog steeds erg laag, als 
er zo'n 20 leden op een vergadering verschijnen (incl. bestuur), terwijl de 
afdeling ruim 600 leden telt. 
Daarnaast willen wij weten of u iets voor onze vereniging zou willen doen, 
zouden we ook graag willen horen wat we wellicht fout doen of waarom we u 
zo weinig op afdelingsbijeenkomsten zien. Misschien wilt u wel een totaal 
ander concept. Kortom, laat het ons weten. 

(door Arnold Hamelink) 

Na enige uren van kopiëren en testen zijn we· zo ver, dat we onze afdelings
website op een eigen domeinnaam kunnen vrijgeven. Het nieuwe adres is: 
http://www.ngvrotterdam.nl 
U zult bijna geen verschil zien aan het uiterlijk van de pagina's, de "look 
and feel" hebben we zoveel mogelijk hetzelfde gehouden. Wat wel is ver
anderd, is het feit dat de storende en vertragende reclame van Lycos niet 
meer aanwezig is. Wel moet u het nieuwe adres bij uw internet-favorieten 
opnieuw instellen. Wanneer alles stabiel blijft draaien gaan we pas denken 
aan uitbreidingen en wijzigingen. Ook het forum is verhuisd, dat kunt u nu 
vinden op: http://www.ngvrotterdam.nl/forum 
We hopen dat als u problemen ondervindt, dit aan ons meldt zodat we dit zo 
snel mogelijk kunnen onderzoeken en oplossen. 
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(door mevr. E.R. van Dooremalen) 
De Nadort was een stuk grond aan de rivierkant in de heerlijkheid De Mijl, 
N ad ort en Krabbe niet ver van het Krabbe-eiland gelegen, bij het begin van 
de 's-Gravendeelsche dijk. Op dit stukje grond stonden vanaf het einde van 
de l 7de eeuw drie molens, te weten de oliemolen van Ravesteijn (alias De 
Valk of De Uil), de achtkant bovenknrierzaagmolen De Kalkoen alias De 
Oranjeboom (ook wel De Kalkhoven of Kalkoor) en als derde de oliemolen 
Den Haen (incl. huis 'Muilwijck'). Nu ligt het gebied naast de Zwijndrechtse 
brug. 
In de stad Dordrecht woonde in de 17 de eeuw ook een familie Van den 
Nadort: Jan Wouterse van de Nadort, begr. Dordrecht (Grote Kerk) 27-6-
1674, zoon van Wouter Jansz van de Naedort, scheepstimmerman. Hij had 
drie kinderen: Wouter, Ariaentie en Barent J ansz van den N ad ort. 

Parenteel 
Arien Jacobsen (Driesprong), geb. ca. 1600, diaken te Dubbeldam 1665-1666 
en 1670-1671 (bron: 'Ons Voorgeslacht', dec. 2003), overl. Dubbeldam ca. 
1673, tr. N.N. 
Arij Jacobs, won. op Dubbeldam, kocht op 28 maart 1664 van Thonis Pieters 
Hoogerwerff (oom en vooght van de naegelaten kinderen van Cornelis 
Jacobus Moerkercken en Neeltge Pieters Hoogerwerft) een huijs en schuijr 
en 1 mergen 32 roeden gelegen int Oudlant van Dubbeldam tegen de Drije 
Sprongh van de Heerenwegh (bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) 241-1). 
De Dubbeldamse diaconie betaalde "aen Arijen Jacobssen en sijn 
dienstmaegt, voor oncosten ende moeijte aen Jacob Gerritsen gedaen f 
5:3:0" (1660), en "aen Arien Jacobse voor glui voor het huis van Lijntie 
Henrix f 4:0:0" (1670). De Dubbeldamse diaconie ontving "voor het legaet 
van sal: Arien Jacobsen f 10:0:0" (26-5-1673) en 'Uit het erfhuis van sal: 
Arien Jacobsen f 15:2:0" (1673) (bron: SAD 295-21). 
Waarschijnlijk had hij een zoon: Jacob Ariens van de Nadort, waarmee 
onderstaand parenteel aanvangt. 

I 
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Jacob Ariensz/Adriaenssen (van deXNador(s)t of Na-Dort), geb. voor ca. 
1623,jonckgeselle won. bij den Naedorst (1643), schepenen van De Mijl 
(1691), kocht een huis in De Mijl op de Nador(s)t 3-9-1679, begr. 
Dordrecht (Augustijnenkerk) 9-5-1698, otr. Dubbeldam 25-10-/tr. De 
Linde 13-11-1643 Lijsbeth/Elisabeth Lenaerts, j.d. won. ald. (1643). 
Jacob Ariensz Nadorst werd genoemd in een akte voor notaris Samuel van den 
Heijden (bron: SAD 20-350, 334), en 16-2-1669 in een akte in het oud-rechtelijk 
archief van De Mijl (bron: SAD 405-1). 
De Dubbeldamse diaconie ontving "van Jacob Ariense over koop van vlas f 2:10:0" 
(1671) (bron: SAD 295-21). Jacob Ariens van den Nadorst kocht 3-9-1679 van 
Cornelia van Beaumont wed. Damas van Slingerlant (gemachtigde is Cornelis 
Willems Visscher, bode van Dubbeldam) een huis in De Mijl op de Nador(s)t 
(bron: SAD 405-2). . 
Jacob Arens van de Nadorst werd genoemd als belending van oliemolen De Haen 
(eigenaar Jan van Helmont), (bron: SAD 405-2, f. 16vd, 9-8-1687) en 9-11-1691 
verkocht Willem Cornelis Visser (gerechtsbode) zijn huis dat ten westen ligt van het 
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huis van schepen Jacob Arens Nadorst en ten noorden van de molen van Adriaen 't 
Hooft (bron: SAD 405-2). 

Uit dit huwelijk: 
1. Arie Jacobusz van de Nadort, ged. Dordrecht 26-11-1648, volgt Ila. 
2. Maicke Jacobs van de Nadort, ged. Dordrecht 8-5-1651, volgt lib. 
3. Lijsbeth, ged. Dordrecht 28-3-1653. 
4. Leendert, ged. Dordrecht 23-4-1655, volgt Ilc. 
5. Annitje Jacobs van de Nadorst, ged. (als ongenoemd kind) Dordrecht 

31-1-1657, volgt IId. -
6. Maria, ged. Dordrecht 16-12-1659. 

Ila Arie Jacobusz van de Nadort, ged. Dordrecht 26-11-1648, j.m. won. op 
De Mijl (1680), diaken te Dubbeldam (1686, 1687), won. op een woon
stede in de Zuijtpolder van Dubbeldam (1729), overl. Dubbeldam (aan
gifte f 3:0:0) 28-3-1738, otr. [1] Dordrecht 11-2-1680 (per schrijven van 
Dubbeldam) Sijcke Ariens, won. Dubbeldam (1680), wed. v. Jacob 
Cornelisse Weijman (1680), tr. [2] ca. 1693 Jànnetje Andriesdr Munter, 
overl. Dubbeldam 26-12-1729 "door een hartvang off ander toeval voor 
haar woning was gevallen met haer boveleijff en hooft in het water van 
den bermsloot van de polder op de kant van haer werff' (bron: SAD 
241-3, f. 33vs), dr. v. Andries Ariens Munter en IJda Ariens. 
Arij Jacobse van de Nadort komt voor in het weesboek van Dubbeldam (bron: SAD 
241-1, f. lvs, 1729/1730). De diaconie van Dubbeldam betaalde "(5-11-1685] aen 
Arien Jacobse Na-Dort ander halfjaer onderhouts voor Reijnier Ariensz van der 
Linde verschenen den laetsten octob 1685 som[me] f 55:10:0", "(10-11-1686] aen 
Arie Jacobse Nadort voor Reijnier Ariensz van der Linden voor onderhoudt van kost 
en[de] kleeding van een geheel jaer verschenen den eerste novemb. 1686 de som[me] 
van f 20:0:0" en "(9-11-1687] aen Arien Jacobs van de Na-Dort voor Reijnier van der 
Linden verschenen den 1 novemb f 12:0:0" (bron: SAD 295-24). 
Damas Leendertsen van der Linden en Ariaentgen Jacobsdr, Echtelieden zijn f 300 
schuldigt aan Arien Jacobsz van de Nadorst, won. in Wieldregt (ca. 1701/1702) 
(bron: SAD 241-2). 
Hij komt voor in de verponding van Dubbeldam (1730): "No. 56. Arij Jakobse van de 
Nadort, ten oosten van de stoep off straatweg, een huijs, agterhuijs met sijn erff ofte 
boomgaart verhuurt aan Jaapje Pieters, vo]gens huurceel gequoteert No. 56 voor f 
34:0:0, af voor 't Erff offboomgaart welke wort getaxeert op f 16:0:0, blijft voor 't 
huijs f 18:0:0 (verponding: f 1:10:0)" en "No. 99 Arij Jakobse van de Nadort over den 

... . binnen bermsloot sijn boerewooning en schuur soo tot bouwerij gebruijkt werdende 
waaromme vermeijnt niet verschult te sijn, dog soo moet betaalen werd 't selve in 
huur getaxeert op f 36:0:0 (verponding: f 3:0:0)" (bron: NA 3.01.29-485 en 524). 
In 1730 had Arij Jacobs van de Nadort, laest wedn Jannigje Andries Munter, een 
geschil met zijn schoonzoon Damis Cornelisz Hoffinan (bron: SAD 241-7, 1 en 15 nov. 
1730 civiele rol). 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Jacob Arendzen/Ariens van den Nadordt, ged. Dordrecht 15-1-1682, 

volgt IIIa. 
2. Arij Arijense van den Nadort, ged. Dordrecht 20-6-1683, volgt IIIb. 
3. Maria Ariens (van de} Nadort, geb. ca. 1680, belijd. Dubbeldam 27-6-

1728, overl. tussenjuni 1728 en 1730, tr. Dubbeldam (aang.) 2-4-1728 
Damis Cornelisse Hoffman, ged. Dubbeldam 8-3-1705, won. onder 
Coorndijk (1730), zn v. Cornelis Hoffman (ged. Dubbeldam 22-9-1669) 
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en Lijntje Gijsberts Barendregt. 
Testament (1729) van Damis Cornelisse Hoffman en Marijtje Ariens van de 
Nadort (bron: SAD 241-3, f. 31). 

Uit het tweede huwelijk: 
4. Lijsbeth, ged. Dubbeldam 21-3-1694, volgt IIIc. 
5. /Jgje, ged. Dubbeldam 21-8-1695, overl. ald. 15-8-1721 (aangifte 

f 3:0:0 door Pieter Schipper), tr. Pieter An'ensz Hoffman, overl. na 
1722, zn. v. Arij Damisse Hoffman en Anna Pietersdr. Schipper (hij 
tr. [2] Dubbeldam 9-4-1722 Neeltje Willems Verschoor). 

6. Andries, ged. Dubbeldam 21-3-1700. 

11b MaickeJacohs van deNadort, ged. Dordrecht 8-5-1651,j.d. v. Dordrecht 
en won. buijten de Sluijspoort (1689), bedeeld door de diakonie van 
Dubbeldam okt./nov./dec. 1728 en jan./febr./mrt. 1719, overl. Dubbeldam 
(aangifte pro deo) 14-3-1729, otr./tr. Dordrecht 15-/30-5-1689 Arij 
Krijnen van de Graeff, j.m. van Dordrecht en wonende buijten de 
Sluijspoort, schiptimmerman (1689), bedeeld door de diakonie van 
Dubbeldam okt./nov./dec. 1728 enjan./febr./mrt. 1729, overl. Dubbeldam 
(aangifte pro deo) maart 1729 (de diakonie betaalde 3 april voor de 
begrafenis f 13:12:0). 
In de uitgaven van de Dubbeldamse diaconie staat (SAD 295-30): 
(1728] Arij van de Graav en de vrouw./ Septbr. 4 weeken f 3:12:0. / Octob. 5 weeken 
f 4:10:0 / Novemb. 4 weeken f 3:12:0 / Decemb. 5 weeken f 4:10:0 (totaal f 16:4:0). 
[1729] Arij van de Graaff met zijn vrouw heeft, 22 stuijvers / Januarij Vier weeken 
f 4:8:0 /Feb.Vier weeken f 4:8:0 I Maart Vier weeken f 2:15:0. 
3 April, aan de begraafnis van Arij Crijne van de Graaff f 13:12:0 / [doorgehaald: 
"22 Meij nog betaalt aan Aart van de Nadort aan geleent gelt f 32:0:0, zie le pagina 
van 't jaar 1729"]. 
[1729] 20 Meij, aan Aart van de Nadorts aan verschooten penninge gegeven die hij 
geleent bat aan Arij Crijne van de Graaff J 32:0:0. 

Uit dit huwelijk: 
1. Lijsbeth, ged. Dordrecht 28-7-1690. 

De Leendert Jacobs van de Nadort, ged. Dordrecht 23-4-1655, overl. na 
1717, tr. N.N. 
Leendert Jacobs van de Nadort verkocht in 1717 als gemachtigde van zijn zoon 
Jacob Leenderse van de Nadorst (olijmolenaar binnen Hertogenbosch) aan Jacob 
Sijmonse Droog (molenaar op de zaagmolen van Adriaan en Willem 't Hooft zal.) een 
huijsinge, agterhuijsje en erven bij de steenplaets voor f 300 (bron: SAD 241-2, 
f. 196, 19-1-1717). 

Kinderen: 
1. Jacob van de Nadort Leendertsz, geb. ca. 1680, volgt Illd. 
2. Aart Leendertze van Nadorst, geb. ca. 1680, volgt IIle. 
3. Johanna van den Nadort, geb. ca. 1680, volgt IIIf. 

Ild Annitje (Anna/Anneke} Jacobs van de Nadorst, ged. Dordrecht 31-1-
1657, j.d. van Dordregt won. buijten de Sluijspoort, overl. De Mijl 
(aangifte) 20-3-1729, begr. Dordrecht 1729, otr./tr. [1] Dordrecht 7-/22-6-
1682 Cornelis Pietersen van der Swaen (Swang), geb. voor ca. 1660, 
j.m. v. 's-Gravendeel, won. ald. (1682); tr. [2] Dordrecht 25-4-1700 
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Bastiaan Janse van Hijsden (Hijsde), geb. 's-Gravendeel, aan de Nadorst 
geassist .. met zijn neef Willem Eewitz. (1700), wednr. v. 's-Gravendeel 
won. buijten de Sluijspoort (1730), overl. De Mijl (aangifte) 18-5-1736, 
mogelijk zn. v. Jan Jacobsz. van Heyssen (hij tr. [2] De Mijl (aangifte 
pro deo) 20-1-/Dordrecht 5-2-1730 Ariaentje Teunis, j:d: van Alblas won. 
buijten de Sluijspoorte (1730); zij tr. [2] De Mijl (aangifte) 28-3-1738 
Pieter Corstiaens van Leen, jongman). 
Op 1-5-1733 werd in De Mijl het lijk aangegeven van Lijsbet Willems Smit, moeder 
van Jan van der Giesse in 't hu.ijs van B. van Hijsde op d'Nadort. Zie voor het 
geslacht Van Eysden/Heyssen/Heysden in de Hoekse Waard het artikel in 'Ons 
Voorgeslacht' van mei 1966. Bastiaan van Hijsden werd genoemd in het ORA van 
De Mijl in maart 1715 (bron: SAO 405-2, f. 118vs), ca. 1732-33 was.hij f 1000 
schuldig aan Herbert Ruts (bron: SAD 405-2, f. 35), in 1736 werd er melding gemaakt 
dat hij overleed zonder wettige descendenten na te laten (bron: SAO 405-3, f. 35). 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Pieter, ged. Dordrecht 14-4-1683. 
2. Jacob van derSwaen, geb. voor 1700, huurde een gedeelte van huis 

Muijlwijck op de Nadort voor f 15 per jaar (1730), overl. De Mijl 
(aangifte) 5-9-1735, tr. Dubbeldam (aangifte) 2-9-1722 Neeltje Dames 
de Vïsser, overl. De Mijl (aangifte) 8-1-1733. 

3? Elisabeth van der Swaen van Nadort, tr. Arie Dirksse Soetemans. 
Uit dit huwelijk: 
1. Maaijke Zoetemans, ged. Dordrecht 4-10-1722. 

ma JacobArendzen/Aziens van den Nador(d)t, ged. Dordrecht 15-1-1682, 
bouwman won. onder Dubbeldam (1713), diaken ald. (1716, 1717), won. 
over 't Veer in Wieldregt, lidmaat 's-Gravendeel -6-1723, tr. Wieldrecht 
(aangifte f 3) 26-4-1709 Jannetje Hwjgen Zeeuw, van Dubbeldam 
(1709), won. over 't Veer in Wieldregt, lidmaat 's-Gravendeel -6-1723. 
Jacobus van de Nadorst had in 1713 een geschil met Pietertje Ariens wed. Jop Koon, 
moeder van Maria Joppen Koon. Maria Joppen wass vanaf 1 Meij 1713 dienstmaeght 
bij Jacobus van de Nadorst (bron: SAD 241-7 civiele rol). 

Uit dit huwelijk: 
1. Jacobus van de Nadort, op de mole van Bosman (1737), otr. Dordrecht 

18-7-/tr. De Mijl (aangifte pro deo) 18-7-1737 Aartje Corns. de Voogel, 
ged. Dordrecht 17-1-1707, van de Merwede gront, dr. v. 
Kornelis/Cornelis Cornelisz. (de) Vogel en Pietertje Jans Struijck. 
Uit dit huwelijk: 
Adn'ana, ged. Dordrecht 15-7-1738. 
Cornelia, ged. Dordrecht 1-11-1739. 
Jacob, ged. Dordrecht 16-4-1741 (nageslacht op Terschelling). 

2. Cijtje, ged. Dubbeldam 21-5-1713. 

111b Arij Arijense (van den) Nadort, ged. Dordrecht 20-6-1683, uit Wieldrecht 
(1708), overl. Wieldrecht 11-6-1719 (aangifte f 3 door Aert Aertse 
Boender), otr./tr. 's-Gravendeel 13-4-/Wieldrecht -4-1708 Neeltje Leendt. 
Vïskz1, van 's-Gravendeel (1708), lidmaat 's-Gravendeel in 1723 (won. 
Wieldrecht), dr. v. Leendert Viskil en Neeltje Bastiaans van der Linde. 
Neeltje Viskil werd genoemd in de verponding van Wieldrecht van 1730: ''No. 23 
(oude verponding: idem) Jonkheer Adriaan Braats heere Govertse in het 6e pant 
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aan de oostsijde van de Kruijsweg, een heeren huis en koetshuijs annex den boer 
sijn huijs, item een tuijnmanswoonhuijs op sijn selven staande, 't saamen in huur 
gewaardeert op f 66:0:0 f 75:0:0 (verponding f 6:5:0). Nog sijn Ed boere wooning en 
schuur aldaar welke met 't land verhuurt aan Neeltje Viskil wed Arij van de Nadort, 
volgens copie huurcedullen en verklaaring van deselve gequoteert No. 23 dient 
memorie f 38:0:0 (verponding f 3:3:0)" (bron: NA 3.01.29-485 en 524). 

Uit dit huwelijk: 
1. Adriaen Ariense van den Nadorst, geb. na ca. 1708, overl. Wieldrecht 

(aangifte) 21-1-1717. 
2. Sijgje/Seijtje Arijenze van de Nadort, geb. na ca. 1708, van 's

Gravendeel (won. Wieldrecht) naar Dubbeldam (1736), won. in de 
Wieldregt (april 1736), in 't Leprooshuis (ook wel 't Lazarushuis) te 
Dordrecht vanaf 1750, in 1765 overgeplaatst naar het Nieuwe 
Stadskrankzinnig- en Verbeterhuis te Dordrecht, 
tr. Wieldrecht 12-4-/Dubbeldam (aangifte) 12-4-1736 Arij Ariensz 
Schipper, won. onder Dubbeldam, schepen van Wieldrecht (1765). '(_/ 

3. Aard/Aart Ariens van de Nadort, geb. na ca. 1708, won. Wieldrecht 
(1756), overl. ald. (aangifte) 17-3-1775 (aangeg. door Jan Schipper), 
tr. Wieldrecht 9-4-/Dubbeldam 2-5-1756 Berber Jansen van deMerwe, 
ged. Dubbeldam 25-4-1722, belijd. ald. 24-5-1751, won. ald. (1756), 
lidmaat 's-Gravendeel 23-9-1756 (van Dubbeldam), doopget. te 
Dubbeldam 5-2-1764 ("Barber Jansen van de Merwede nu van de 
Nadort"), overl. Wieldrecht (aangifte) 9-3-1792 (door zoon Arij van de 
Nadord), dr. v. Jan Arien van de Merwe en Crijntje Ariense Bos. 

4. Leendert van de Nadort, geb. na ca. 1708, overl. Wieldrecht (aang.) 
6-7-1745 (aangeg. door zijn zwager Arij Schipper). 

5. Neeltje Ariens van de Nadort, doopget. 1738 en 17 44, otr. Wieldrecht 
(aangifte) 14-4-1746 Borger Vermeulen. 

6. Adn'aan Aartsz. van de Nadort, overl. Wieldrecht (aangifte) 8-3-1754 
(aangeg. door sijn broeder Adriaan Aartsz van de Nadort). 

Ille LijsbetAriens Nadorst, ged. Dubbeldam 21-3-1694, won. Wieldregt 
(1712), lidmaat.'s-Gravendeel -6-1723, begr. 's-Gravendeel 25-2-1735, 
otr. Wieldrecht (aang.) 1-4-1712, otr./tr. Dubbeldam 2-3-/24-4-1712 Arij 
Aerts Boender, ged. Maasdam 24-1-1683 (get. Maijken Ariens Boender), 
van Dubbeldam (1712), lidmaat 's-Gravendeel -6-1723, begr. ald. 12-6-
1737, zn. v. Aart Ariens Boender (schepen) en Neeltje Bastiaans van 
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der Linde; (Arij Aerts Boender, otr. [1] 's-Gravendeel (aangifte f 3) 10- __, 
4-1710, otr./tr. [1] Dubbeldam 10-/27-4-1710 Maria/Marijgje Cornelisse 
Meulendijck/Molendijck, ged. Dubbeldam 25-2-1685, dr. v. Cornelis 
Cornelisse Meulendijck, boer en schepen, en Weijntje Ariens in 't Veld; 
tr. [3] Wieldrecht 8-6-1736 Neeltje Cornelis Moockhoek). 
Arij Aerts Boender huurde een bovenwoning en schuur van de woning 'Amstelwijck'. 

Uit dit huwelijk: 
1. Adriaan, ged. Dubbeldam 14-7-1715, tr. NeeltjePietersdr 

Drinckwaart, attestatie van Papendrecht 3-5-1763 naar Dubbeldam 
en vertrokken vervolgens weer. 
Uit dit huwelijk: 
1. Pieter, ged. Dubbeldam 7-10-1764. 
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2. Eijgje, ged. Dubbeldam 3-9-1720, overl. Wieldrecht (aang.) 15-9-1724, 
begr. 's-Gravendeel 16-9-1724. 

3. Ida Ariens Boender, geb. ca. 1724, won. bij Aert Huijge Meulendijk 
(1745), overl. De Mijl (aangifte) 4-12-1751, tr. Dubbeldam 2-5-1745 
BastiaanArisen Valk, geb. ca. 1719 (ca. 8jr. in 1727), overl. 
's-Gravendeel 10-11-1791, zn. v. Arij Robbertsz Valk (watermolenaar 
in Wieldrecht) en Margrietje/Grietje Bastiaansdr. Stavast; (hij tr. [2] 
De Mijl (aang.) 5-10-/Dubbeldam 5-10-1754 Willemtje van Wingerden, 
ged. Sliedrecht 12-10-1732,j.d. van Sliedregt (1754), 1-4-1757 ver
trokken van 's-Gravendeel naar onder Dubbeldam, begr. Dubbeldam 
4-4-1810). 

4. N.N., overl. Wieldrecht (aangifte) 2-10-1727. 
5. Jacobus, overl. Wieldrecht (aangifte) 28-8-1731. 
6. Cornelis Arisen den Boender, belijd. Dubbeldam 12-4-1764, overl. 

Wieldrecht (aangifte) 24-10-1775. 
7. Neeltje Ariens Boender, geb. 1730 (26 jr. in 1756), van 's-Gravendeel 

naar Dubbeldam 3-12-1756. 

llid Jacob Leendertse van de Nadorst, j.m. won. buijten de Sluijspoort, 
olijmolenaar binnen Hertogenbosch (1717), overl. na 1736, 
otr. Dordrecht 23-12-1703 Anaanije Leenderts Prinse/Princen, j.d. van 
Swijndrecht en aldaar wonende volgens attest van daer. 
Jacob Leenderts van de Nadorst kocht 16-5-1710 van Aert Jansen Cop en zijn 
huisvrouw Aaltje Pieters (wed. Willem Jansen Timmerman) twee huijskens aen den 
dijk nevens de steenplaets in den hoeck aldaer tegensover den olijmolen van hr 
Simon Taij voor f 300 (bron: SAD 241-2, f. 158). 

Uit dit huwelijk: 
1. Leendert, ged. Dordrecht 5-1-1705,j.m. v. Dordregt won. Dubbeldam 

(1738), "op Van der Beeck's molen" (1738, 1743), tr. [1] Dubbeldam 
(aang.) 2-5-1738, otr./tr. Rotterdam 11-/26-5-1738 Mari(j)a Ro(o)mer, 
j.d. tot Rotterdam, j.d. afkomstig van Worcum won. Wijnhaven 
(1738), tr. [2] Dubbeldam 17-4-1743 Geertrw]vanM .. (?),j.d. won. in 
Dordrecht. 

2. Neeltie, ged. Dordrecht 9-10-1712,j.d. v. Dordrecht won. buijten de 
Sluijspoort, geass. met Jacob van de Nadorst haer vader (1736), wed. 
v. Jan de Vogel won. buijten de Sluijspoort (1742), tr. [1] Dubbeldam 
(aangifte) 1-5-1736, otr./tr. [1] Dordrecht 3-/20-5-1736 (geboden tot 
Dubbeldam) Jan Cornelisse de Vogel, j.m. van Dordregt won. buijten 
de St Jorispoort, geass. met Cornelis de Vogel zijn vader, won. op 
Merwedegront buijte de stadt Dordregt, steenknegt op de mole van 
Van Haerlem (1736); tr. [2] De Mijl (aangifte) 22-3-1742, otr./tr. [2] 
Dordrecht 22-3-/8-4-1742 Gijsbert van Zevenhoven, j.m. v. Dordrecht 
won. onder De Meijl, geasisteert met Geertruijd Sanders, huijsvr. 
Arij van Dongen sijne goeden kennis, knegt van P. Droog (17 42). 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Pieternella, ged. Dordrecht 10-3-1737 
2. Adriana, ged. Dordrecht 18-11-1738). 

3. Jannetie, ged. Dordrecht 22-4-1715, tr. De Mijl (aang.) 19-12-1736, 
otr./tr. Dordrecht 20-12-1736/6-l-1737 (geboden tot Papendrecht) 
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Dirk Borst, ged. Papendrecht 6-11-1712, j.m. geb. en won. tot 
Papendrecht geassisteert met Bastiaentie Ariense wed. Arij de Borst 
zijn moeder, steenknegt. bij Van der Beeck (1736). 

4. Jacobus, ged. 's-Hertogenbosch 24-2-1717 in de Grote Kerk. 
5. Adriana, ged. 's-Hertogenbosch 25-2-1720 in de Grote Kerk. 
6. Elisabeth, ged. 's-Hertogenbosch 8-5-1722 in de Grote Kerk. 
7. Cornelis, ged. 's-Hertogenbosch 2-10-1726 in de Grote Kerk. 

Ille Aart Leendertze van Nadorst, overl. na 1716, tr. Huijbertie van -Valk, 
begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 5-8-1716 in de Heerhermansuijsstraet. 
Uit dit huwelijk: 
1. Leendert, ged. Dordrecht 18-3-1709, begr. Dordrecht (Nieuwkerk) 

16-1-1723 in de Vriesestraet. 

Illf Johanna van den Nadort, j.d. v. Dordrecht, won. buijten de Sluijspoort 
geassist. met Leendert van den Nadort haer vader, otr./tr. Dordrecht 
30-5-/13-6-1717 Cornelis Vogel, j.m. v. Dordregt, won. buijten de 
Sluijspoort, geass. met Sijmen Vogel zijn vader. 
Uit dit huwelijk: 
1. Simon, ged. Dordrecht 19-6-1718. 
2. Leendert, ged. Dordrecht 30-3-1721. 
3. Johanna, ged. Dordrecht 14-3-1723. 
4. Catharina, ged. Dordrecht 3-2-1726. 
5. Leendert, ged. Dordrecht 18-12-1728. 

• 
(door mevr. S. Boef-van der Meulen) 

Dat Sinterklaas ook in de zeventiende eeuw al een bekende dag was, blijkt 
uit het volgende: Johannes de Reus, raad en vroedschap van Rotterdam, 
was niet erg op zijn zwager, kapitein Jacob 't Kint, gesteld. Hij verdacht 
hem zelfs van diefstal en nog wel op St. Nicolaasdag, 6 december. 
Om sterker in zijn schoenen te staan verzamelde hij getuigen, die hij bij de 
notaris op 18-1-1642 een verklaring liet afleggen: zijn dienstmeisje Metgen 
Claesdochter en zijn buurvrouw Maria Jacobs Bontenbalsdochter, de vrouw 
van apotheker Cornelis Pansert. Het was al een paar maanden na dato, 
maar de getuigen hadden houvast aan de bijzondere feestdag. Metgen be
schrijft omstandig wat zij en haar baas allemaal deden op St. Nicolaas
avond, 5 december, en St. Nicolaasdag erna. Niet dat daar veel feestelijk
heid uit bleek: haar baas plantte die avond bomen in zijn tuin, en de volgen
de dag was hij op diverse plaatsen in huis aan het schrijven, maar wat hij 
schreef blijft onduidelijk. Gedichten zullen het wel niet geweest zijn. 
Metgen schrobde de zolders, boende de keuken en zat te naaien aan de 
hoekbank, van waaruit ze goed zicht had op waar iedereen zich bevond. 
Jacob 't Kint maakt zich in haar ogen het meest verdacht. 
Ook buurvrouw Maria had iets verdachts gezien. Zij had Jacob 't Kint op St. 
Nicolaasdag het huis van haar buurman zien binnengaan, samen met 
Trijntje de Reus, met wie hij kort daarvoor getrouwd was. Zij herinnert het 
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zich nog zo goed, omdat zij bij zichzelf dacht: "waar willen deese nieu 
gehouden heenen, ik en denke niet dat hij haar een Sinte Nicolaes sal 
coopen". Kennelijk was het kopen van een 'Sinte Nicolaes', een bepaalde 
koek, iets was men alleen voor een ongehuwde deed. Een 'vrijer' noemen wij 
toch ook nu nog een taaitaai- of speculaaspop? 

bron: GA Rotterdam, Not. Arnout Hofflant, 1642, inv. nr. 263, akten nr. 177 
en 193). 

-· 

(door mevr. E.R. van Dooremalen) 

In het voorjaar van 2004 is de bouw van een depot op het industrieterrein 
.-li Dordtse Kil 111 gestart. Het wordt een gebouw van bijna 1400 vierkante 

ter met vier verdiepingen (incl. de begane grond). Hier kunnen het 
Stadsarchief, het Archeologisch Centrum, het Dordrechtsch Museum en 
Museum Van Gijn hun materialen onder de juiste omstandigheden opslaan. 
Begin 2005, over ruim anderhalf jaar, zal het Stadsarchief Dordrecht 
anderhalve verdieping in gebruik nemen. Het ligt is de bedoeling dat vier 
km van het huidige depot verhuist naar de Dordtse Kil en de overige twee 
km in de stad blijft bij de publieksruimte. Het Dordtse Stadsarchief zal het 
eerste archief in Nederland zijn dat zijn depot en zijn publieksruimte 
gescheiden heeft. Om toch een volledige service aan de bezoekers te kunnen 
waarborgen worden alle stukken apart genummerd zijn en zoveel mogelijk 
digitaal beschikbaar gemaakt. 

De prentencollectie van Simon van Gijn (Dordracum Illustratum) wordt 
geheel digitaal beschikbaar. In de toekomst zal er tweemaal daags een 
transport zijn tussen het depot en de studiezaal. Het bezoekerscentrum van 
het Stadsarchief Dordrecht verhuist van Stek 13 naar een locatie bij het 
Hofkwartier. Genoemd wordt Nieuwstraat 60/62. Vier jaar geleden is er al 
begonnen met het opnieuw inventariseren van alle stukken. Sindsdien zijn 
er enkele nieuwe archieven boven water gekomen, bijv. volkstellingen en 
enquêtes uit de negentiende eeuw. 

Dit opnieuw inventariseren is nodig om te weten hoeveel materiaal er van 
. '-(lke aard opgeslagen dient te worden en wat er precies op dit moment in 

~t stadsarchief aanwezig is. In de loop van 2004 zullen 35.000 glas
negatieven digitaal raadpleegbaar zijn via de computer. En op de website 
zullen de indexen van alle doopakten (meer dan 100.000) beschikbaar zijn. 
Vlak voor kerst 2003 is er al een begin gemaakt met een online index van 
een klein gedeelte van 17 e en 18e eeuwse hypotheekakten, schuld
bekentenissen en verkoopakten uit het oudrechtelijk archief. Zie hiervoor: 
http://www.archieven.nl/pls/m/zkstart.zoek?p1=46 (zoeken in indexen). 
De website van het Stadsarchief Dordrecht staat op 
www.dordrecht.nl/stadsarchief 

Bronnen: lokale krant 'De Stem van Dordt' 24-9-2003 en 23-12-2003; 
'Oud-Dordrecht' (nr. 3-2003). 
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( door Hans Mathijssen, projectleider) 

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Interprovinciaal 
Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van 
Waterschappen hebben op 3 juli 2002 in een convenant het belang van de 
toegankelijkheid voor het publiek van openbare archieven en het nut van 
samenwerking tussen verschillende erfgoedinstellingen onderschreven. 
De provincie Zuid-Holland wil het culturele erfgoed in haar provincie meer 
zichtbaar, herkenbaar en toegankelijk maken. Zij wil initiatieven tot 
samenwerking tussen archief- en erfgoedinstellingen stimuleren, mede 
gericht op het wegwerken van de z.g. 'witte plekken' op de archiefkaart. De 
provincie wil, samen met bovengenoemde instellingen en overheden, onder
steuning bieden op het gebied van archiefbeheer en -behoud en beschikbaar
stelling aan onder andere de archiefinstellingen van kleinere gemeenten. Ir 
dit kader zijn ook financiële middelen ter beschikking gesteld. 

Ook het Gemeentearchief Rotterdam en enige omliggende gemeenten hebben 
het belang van schaalvergroting onderkend. Al enige jaren geleden hebben 
de gemeenten Albrandswaard en Capelle aan den IJssel zich aangesloten bij 
het Rotterdamse gemeentearchief. Dit heeft geresulteerd in de overbrenging 
van hun archivalia naar de Rotterdamse archiefbewaarplaats. Vanaf 2000 
hebben zich hierbij de gemeenten Berkel en Rodenrijs, Ridderkerk en 
Bleiswijk aangesloten. In 2004 zullen de archieven van Bergschenhoek wor
den overgedragen en, naar verwachting, in 2008 die van Barendrecht. Op 
dat moment zal in de regio Rijnmond dan ook een 'dekkend net' van archief
beheer tot stand gekomen zijn. 
Het Gemeentearchief Rotterdam wil de komende jaren meer inhoud geven 
aan zijn functie als regionaal historisch centrum door naar (meer) mogelijk
heden tot samenwerking _te zoeken om de zichtbaarheid van het culturele 
erfgoed van de zeven Zuid-Hollandse gemeenten en daarmee het publieks
bereik in de regio te vergroten. Daartoe is het pilotproject Regionale 
Historische Samenwerking in het leven geroepen. 

Wie gaan de handen ineenslaan? 
a. gemeentebesturen 
b. gemeentelijke (culturele) sectoren 
c. historische verenigingen 
d. oudheidkamers/musea 
e. genealogische verenigingen 
f. archeologische verenigingen 
g. bibliotheken 
h. (middelbare) onderwijsinstellingen 
i. (amateur- )historici 

Doelstellingen van het project 
a. Het zichtbaar, herkenbaar en toegankelijk maken van het culturele erf

goed van de zeven gemeenten in Zuid-Holland die hun archieven en ver
zamelingen hebben ondergebracht c.q. zullen onderbrengen bij het 
Gemeentearchief Rotterdam. 
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b. Het verbeteren van de culturele infrastructuur binnen de onderscheiden 
gemeenten. 

c. Het bevorderen van intensieve samenwerkingstrajecten tussen de onder
scheiden gemeenten. 

d. Het bevorderen van cultuurtoerisme in de ruimste zin des woords. 
e. Het bevorderen van de identiteit van de inwoners met betrekking tot hun 

leefomgeving. 
f. Het stimuleren van schaalvergroting. 
g. Het institutionaliseren van het pilotproject Regionale Historische 

Samenwerking. 

Raadplegingen 
De archieven en verzamelingen van de vijf gemeenten, die berusten in de 
depots van het Gemeentearchief Rotterdam, worden frequent geraadpleegd 
in de studiezalen van het Gemeentearchief Rotterdam. 
~~na 9% van alle raadplegingen in 2003 betrof stukken uit deze gemeenten. 
Een overzicht over 2003: 
gemeente totaal raadplegingen 
Albrandswaard 457 
Berkel en Rodenrijs 433 
Bleiswijk 88 
Capelle aan den IJssel 253 
Ridderkerk 122 
N.B. De archieven van Bergschenhoek worden in 2004 overgebracht en die 
van Barendrecht in 2008. 

Beeldmateriaal 
Er is veel beeldmateriaal over de verschillende gemeenten in het gemeente
archief. Veel van dat materiaal moet nog ontsloten worden, bij voorkeur op 
de website van het GAR. Hopelijk is een inhaalslag mogelijk als deelproject 
van het project Regionaal-Historische Samenwerking. In het geautomati
seerde systeem Atlantis zijn al wel de prenten en tekeningen te zien. Te 
denken valt aan tekeningen van Octave DeConinck, tekeningen van 
boerderijen in Ridderkerk van J. Verheul en Ridderkerkse topografische 
gezichten van de hand van kunstenaars als J.A. Goedhart, J.A. Burgerhout, 
JJ.W.L. van Blooys, A. Nauta en C.J. Kemper. 

~t behouden van het materiaal 
De Afdeling Materieel Beheer heeft als belangrijkste taak het ( toezien op 
het) behouden van het vaak kostbare archiefmateriaal en andere 
verzamelingen. Voor de gemeente Berkel en Rodenrijs is inmiddels een 
zogenaamd schade-inventarisatieonderzoek gedaan naar de toestand van 
378 objecten. De rapportage is aangeboden aan het gemeentebestuur van 
Berkel en Rodenrijs. Voor de Oudheidkundige Vereniging en Museum 
Bleiswijk bereidt de Afdeling een voorstel tot conservering en restauratie 
voor van 15 stukken. 

• 

1340 NGV-Afd. Rotterdam e.o. jaargang 18 - 2004 123 



(door Leo Gijswijt) 
Het genealogisch forum op onze website, dat op 18 september 2003 werd 
gestart, wordt redelijk goed bezocht. Op 1 maart hadden 43 gebruikers zich 
geregistreerd. Best bezocht is het onderwerp 'Vragenrubriek', er zijn nu 16 
vragen door gebruikers geplaatst. Het 'Algemeen discussieforum' echter zou 
wel wat levendiger mogen zijn. Hierin kunt u al uw meningen, ideeën en 
klachten m.b.t. onze vereniging en over genealogie in het algemeep kwijt, of 
reageren op al geplaatste berichten. Vooralsnog wordt er van deze mogelijk
heid nauwelijks gebruik gemaakt. Ook de regionale en internationale fora 
worden vrij weinig gebruikt. Mocht dit zo blijven, dan worden deze onder
werpen in de nabije toekomst verwijderd. 

Gebleken is, dat niet iedereen goed op de hoogte is hoe een forum in zijn 
werk gaat. Daarom hieronder nog eens een uitleg. 
Vul bij 'adres' in http://www.ngvrotterdam/forum en wacht tot het beeld---' 
scherm volledig is opgebouwd. Vervolgens ziet u boven in het scherm geheel 
rechts onderelkaar 'Registreer' en 'Inloggen' staan. 
Stap 1: Alleen de eerste keer dient u zich als gebruiker te registreren, klik 
dus op 'Registreer' en klik op het nieuwe scherm één van de twee regels aan 
(ouder of jonger dan 13 jaar). Vul vervolgens op de pagina die daarna komt 
uw gegevens in (naam, e-mailadres en wachtwoord), en verander niets in de 
aangevinkte opties onderaan, deze staan standaard al juist ingevuld. Klik 
op OK en wacht tot u teruggebracht wordt in het forum. 
Deze stap hoeft u niet meer te herhalen, registreren is eenmalig zodat het 
forum u als gebruiker herkent en uw e-mailadres zal niet voor reclame
doeleinden worden gebruikt. 
Stap 2: dit moet u wel iedere keer doen als u het forum bezoekt om berichten 
te plaatsen: klik rechtsboven op 'inloggen' en vul uw gebruikersnaam en 
wachtwoord in. Als alles goed verloopt, kunt u nu berichten en nieuwe 
onderwerpen plaatsen (zie hieronder). 

Een nieuw bericht plaatsen 
Indien u een nieuw bericht wilt plaatsen, dient u eerst een nieuw onderwerp 
aan te maken in het best passende forum. U wilt bijvoorbeeld een vraag 
over uw onderzoek stellen: klik dan in de forumindex op 'Vragenrubriek' en 
vervolgens linksboven of linksonder op 'new topic'. Dan verschijnt ee ... 
nieuw scherm waarin u bij onderwerp de titel kunt aangeven, bijv. "ik zoe 
alle Jansenfamilies in Rotterdam". In het grote veld typt (of plakt) u dan uw 
tekst. Daarna klikt u onderaan (naast voorbeeld) op OK en uw bericht is 
geplaatst. Teruggaan naar de hoofdpagina van het forum kan door naast 
'new topic' op het onderstreepte 'Forum Index' te klikken. 
Reageren op een bestaand bericht 
Reageren op een bestaand bericht werkt op ongeveer dezelfde manier. Open 
het gewenste onderwerp door er op te klikken en kies dan vervolgens 'post 
reply'. Daarna handelt u op dezelfde wijze als bij het plaatsen van een 
nieuw bericht. 
Vergeet niet om aan het eind van uw bezoek rechts bovenin weer uit te 
loggen. Veel succes en vooral veel plezier! 
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De volgende bijeenkomst van de Afdeling 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. 

14 amil 2004 - woensda~. 19:30 uur: DE BEWIJSVOERING IN DE GENEALÓGIE, 
lezing door de heer R.F. Vulsma uit Amsterdam. 
Verschillende manieren waarop men genealogische verbanden kan aantonen 
of 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. 
l?~n korte samenvatting van de typen van afstammingsbewijzen wordt 

volgd 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] 

(door E.K. van Baaien) 
Overzicht van de penningmeester van gedane uitgaven over het jaar 2003 en 
begroting voor het jaar 2004 van de Afdeling Rotterdam en Omstreken van 
deNGV. 

(alle bedragen in euro's) Begroting Werkelijkheid Gevraagd 
2003 2003 2004 

•• alhuur 600,00 735,45 200,00 
~rekers 300,00 95,00 360,00 
Catering 0 25,00 900 
Vervaardiging van het afdelingsblad 
'1340 en het verzenden daarvan 2800,00 3117,84 2800,00 
Bestuurskosten 420,00 301,88 470,00 
Promotie 120,00 0 140,00 
Documentatie 0 117,68 100 
Computer 900 450 900 
Diversen 0 5,09 100,00 

Totaal 4400,00 4397,94 4350,00 
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Ieder lid van de NGV krijgt in deze rubriek de gelegenheid vragen te stellen 
van genealogische of geschiedkundige aard m.b.t. de Afdeling Rotterdam en 
wijde omgeving. Omdat de redactie de behandeling van de vragen niet tot 
haar taak rekent, worden deze voorzien van naam en adres van de vraag
steller. Antwoorden moeten dus altijd direct naar de vraagsteller worden 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>. 

296. WIGGERS (VAN DER GRAAF) / GERRITS 
Willem Wiggers (van der Graaf), j.m. van Lekkerkerk (1685), zn. v. Wigger Dircxen en 
Marrigje Pietersdr, tr. Bergsehoek (attest. v. Lekkerkerk en IJsselmonde) Maertgen 
Gerrits, wed., won. Schiedam (aldus transcriptie van de heer Lans). Er is geen 
ondertrouw te IJsselmonde aangetroffen en het trouwboek van Bergschenhoek geeft 
bovenstaande inschrijving niet weer. Gevr.: Wie weet meer over het bovenstaand 
echtpaar en eventuele nakomelingen uit dit huwelijk? 
297. VAN DER GRAEF 
Jan Willemsz (van der Graefl, otr. Lekkerkerk 7-10-1707 Marrigje Gabrielsdr van 
Wijnen, ged. Lekkerkerk 7-9-1681, dr. v. Gabriël Dirksz van Wijnen en Jaepje Ariensdr. 
Uit dit huwelijk werden tussen 1708 en 1721 te Lekkerkerk 8 kinderen geboren. In 
Lekkerkerk (en omstreken) heb ik de doopinschrijving en ouders van Jan Willemsz niet 
aangetroffen, mogelijk in de Alblasserwaard danwel Rotterdam en omstreken. 
Gevr.: doopinschrijving en de ouders van Jan Willemsz van der Graef. 
298. CLAASZ (SOFf) 
Pieter Claasz (Soet): geb. Sliedrecht, otr. Lekkerkerk 1-1-1723 Lena Maartensdr, dr v. 
Maarten Leendertsz en Lijsbet Cnelisdr Roest. Uit dit huwelijk werden tussen 1724 en 
1738 te Lekkerkerk 6 kinderen geboren. Ik heb vernomen dat het doopboek van 
Sliedrecht vanaf 1704 start, maar zijn er secundaire bronnen uit Sliedrecht beschikbaar? 
Gevr.: de ouders van Pieter Claasz (Soet). 
Ir. E.NM van der Graaf, Derde Werelddreef 126, 2622 HH Delft, 
e-mail e. van. der.graaf@hccnet.nl 

299. VANVLIET (1) 
Symen Jans van Vliet, tr. Reeuwijk 26-8-1736 Lena Kerkhoff. Hieruit werd in 1737 een 
dochter Tecla geboren. Symen van Vliet, wednr., hertr. Bloemendaal (gerecht) 25-11-1759 
Antie Jans van der Starre, j.d., beiden won. Bloemendaal (Gouda). Kinderen uit dit 
huwelijk, allen geb. te Broek, zijn Willem (1760), Jan (1762), Petronella (1764) en Maria 
(1766). Gezien de gegevens moet het over dezelfde Symen gaan. Maar wie is deze Syme~ 
precies? Mogelijk is hij een zoon van Jan Jans van Vliet (van de Biesen) en Aaltje Symor..._, 
(Kievit), die op 2-10-1701 te Boskoop (Randenburg) getrouwd waren waarvan 11 kinderen 
te Moordrecht geboren werden. Wie heeft een antwoord? Verder ben ik nieuwsgierig naar 
eventuele broers en zussen en naar verder voorgeslacht. 
300. VAN VLIET (2) 
Het betreft hier Willem C. van Vliet, geb. Gouda 1874, mandenmaker en gewoond 
hebbende in Haastrecht, Oudewater, Gouda, Reeuwijk en Haarlem, waar hij in 1939 
overleed. Met een woonboot voer hij vanuit deze plaatsen door de omgeving om zijn 
manden te verkopen. Hij was achtereenvolgens gehuwd met Annekee Rietveld en 
Wilhelmina Kamp. In enkele boeken van Herman de Man figureert hij onder de eigen 
naam of onder een pseudoniem als de anarchist in de Arke Liberté. Zijn er onder de 
lezers die via overlevering nog iets over hem kunnen vertellen? 
P. W.J. van Vliet, Rossim1aan 9, 4614 BW Bergen op Zoom, 
e-mail: pietvanvliet@concepts.nl 
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301. WARMENHOVEN 
Ik zit al jaren met 3 Jannen Warmenhoven, grootvader, vader en zoon, die ongetwijfeld 
zijn overleden, alleen ik kan niet vinden wanneer en waar. Bovendien heeft een vriend 
mij naar een 4de Jan (Johannes) Warmenhoven gevraagd waarnaar hij ook al jaren 
zoekt. Ook hierin zie ik tot nog t.oe geen oplossing. 
Dit zijn de gegevens die ik heb: 
a) Jan Jeroensz Wannenhoven, ged. Zoetermeer 26-6-1672, tr. Zoet.ermeer 4-5-1704, met 
Pleuntje Jans Lelyveld. Jan Jeroensz en Pleuntje Jans liet.en te Zoetermeer 26-8-1708 
een testament opmaken. Pleuntje Jans is als weduwe getrouwd te Zoetermeer 22-12-
1709. Wanneer en waar is Jan Jeroensz Warmenhoven overleden? 
b) Jan Jansz Wannenhoven, zoon van Jan Jeroensz, ged. Zoetermeer 18-6-1706, tr. 
l.oetenneer 17-12-1724, met Haasje Gerrits Vrijhof, afkomstig uit Poortugaal. Zijn 
jongste zoon is geb. Stompwijk 7-6-1747, daarna heb ik niets meer over hem kunnen 
vinden. Wanneer en waar is Jan Jansz Warmenhoven overleden? 
c) Jan Jansz Wannenhoven. zoon van Jan Jansz, ged. ZoetermeerlB-1-1728. Vermoede
lijk is deze Jan Warmenhoven doopgetuige te Rotterdam 7-2-1764, samen met Maria 
• lkenbeek bij de doop van Johannes Kloete, zoon van zijn zus Yda Warmenhoven. Waar 
~anneer is deze Jan Jansz Warmenhoven overleden? 
d) Johannes Warmenhoven, geb. Den Haag 25-10-1774. Zijn moeder was Beatrix van Tol, 
geb. Den Haag 15-6-1745. Zijn ouders zijn niet getrouwd, maar als vader werd opgegeven: 
Johannes Warmenhoven. 
Wie is deze Johannes/Jan Wannenhoven? Waar en wanneer werd hij geboren, wanneer 
overleed hij en wie waren zijn ouders? 
Margaret Warmenhoven, Kattensingel 23A, 2801 GA Gouda, 
e-mail: m.warmenhoven@hccnet.nl 

302. GOOR/KAMERMAN 
Ik ben op zoek naar de ouders van Leendert Goor, geb. Rotterdam 29-11-1906 of 1907, tr. 
Neeltje Kamerman, geb. Zwolle 12-2-1903 of 1904. 
De vader van Leendert Goor heette waarschijnlijk Hendrik, die gehuwd was met 
Hendrika Adriana den Oude. 
Gevr.: nadere gegevens omtrent dit echtpaar en hun voorgeslacht. 
Mathüde Goor, Operastraat 36, 7534 EA Enschede, 
e-mail r.munnik@home.nl 

Op zaterdag 3 april 2004 viert de NGV-Afdeling Heraldiek haar 10-jarig be
pf:4an met een bijzondere Heraldische Dag in Z~olle in de Statenzaal van de 

ntrale Bibliotheek. Deze stijlvolle, karakteristieke zaal is de voormalige 
vergaderruimte van de Provinciale Staten van Overijssel en is gelegen in het 
centrum van Zwolle aan de Diezerstraat. 
Het programma zal bestaan uit een ledenvergadering, waarna enkele 
landelijk bekende sprekers een voordracht zullen houden. Na de lunch wordt 
het z.g. 'Heraldisch Café' gehouden, waarbij o.a. werk van diverse wapen
tekenaars is te bewonderen. Het programma en overige gegevens van deze 
jubileumbijeenkomst vindt u in 'Gens Nostra' en op de website van de NGV
Afdeling Heraldiek http://www.ngv-heraldiek.nl 
U kunt zich voor deze dag aanmelden bij de secretaris, dhr. W.M.T. van Zon, 
Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht, e-mail: <secretaris®ngv
heralcliek.nl>. Tijd: 10.00 tot 16.00 uur, plaats: Zwolle, in de Statenzaal van de 
Centrale Bibliotheek, Diezerstraat 80, 8011 RJ Zwolle. 
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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 '1340' ontvangen indien zij 'bijkomend lid' worden van de 
afdeling. 
Het abonnement voor mensen die geen lid van de NGV zijn bedraagt voor het jaar 2004 € 8, 70 te 
voldoen op gironr. 3049072, t.n.v. Ned. Genealogische Ver. Afd. Rotterdam e.o. te Rotterdam. 

Het bestuur van de Afdeling is als volgt samengesteld: 

voorzitter: 
R.K. Vennik (Roelof), Burg. Van Slijpelaan 45, 3077 AD Rotterdam, e-mail rkvennik@chello.nl 

secretaris: 
L. Gijswijt (Leo), Lieve Verschuierstraat 31<, 3021 ZB Rotterdam, e-mail 1.gijswijt@chello.nl 

2e secretaris: 
C. Richel-Hatersel Koning {Corrie), Coppelstockstraat 2, 3132 XN Vlaardingen 

penningmeester: 
E.K. van Baaien (Edo), Platostraat 20, 3076 BN Rotterdam, e-mail ekvbaalen@wanadoo.nl 

2e penningmeester: 
E.J. van Rooij (Eduard), Bachplein 265, 3122 JC Schiedam 

leden: 
A. Hamelink (Arnold), Molshoefweer 27, 3363 JH Sliedrecht, e-mail ahamelink@planet.nl 
J.H.F. Landweer (Hans), Karmozijnbes 56, 3069 LR Rotterdam, e-mail jhflandweer@hccnet.nl 
J.C. Okkema (Johan), Stadhoudersweg 108-a, 3039 CK Rotterdam, e-mail j.c.okkema@freeler.nl 

De taken zijn als volgt verdeeld: 

redactie 1340 (tot 1 maart 2005): 
L. Gijswijt (Leo), Lieve Verschuierstraat 31<, 3021 ZB Rotterdam, e-mail l.gijswijt@chello.nl 

verzending 1340: 
C. Richel-Hatersel Koning (Corrie), Coppelstockstraat 2, 3132 XN Vlaardingen 

afdelingsbibliotheek (ma t/m vrijdag 9:00 tot 15:00 uur): 
p/a Streekarchief Eiland IJsselmonde, Hollands Tuin 77, 3078 EE Rotterdam, 
bibliothecaris: 
A. Hamelink (Arnold), Molshoefweer 27, 3363 JH Sliedrecht, e-mail ahamelink@planet.nl 

functionaris Dienst Informatie en Promotie {DIP): 
E.J. van Rooij (Eduard), Bachplein 265, 3122 JC Schiedam 

NGV Contaddienst Afd Rotterdam e.o.: 
VACATURE 

ondersteuning computerzaken: 
telefonisch 0184 411182 ma. t/m vr. 18:00 tot 23:00 uur, za 11:00 tot 20:00 uur 
A. Hamelink (Arnold), Molshoefweer 27, 3363 JH Sliedrecht, e-mail ahamelink@planet.nl 

algemeen e-mailadres: ngvrotterdam@lycos.nl 

website: http://www.ngvrotterdam.nl 
genealogisch forum: http://www.ngvrotterdam.nl/forum 

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