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(door Leo Gijswijt) 
Binnen het Afdelingsbestuur wordt al enige tijd een discussie gevoerd over 
het wel of niet doorgaan met het organiseren van bijeenkomsten, verweven 
met het wel of niet door blijven gaan op de oude voet met het afdelingsblad 
1340. Geld en moeite kunnen beter besteed worden. Het aanbieden van 
informatie, al dan niet educatief, zal via het medium internet meer en meer 
de traditionele wijze van contact met de afdelingsleden gaan vervangen, 
simpelweg vanwege het feit dat veel mensen eerder thuis achter het 
toetsenbord met genealogie bezig zullen zijn, dan er de deur voor uit te gaan 
door weer en wind of met alle {mogelijk criminele) gevolgen van dien. 
Althans, dat is mijn mening. Ik schrijf het hier nogmaals, omdat niet 
iedereen het Jaarverslag verderop in dit nummer zal lezen. 
lfet slechts tweemaal verschijnen van het afdelingsblad 1340 in het 

~gelopen jaar werd mede veroorzaakt door computerproblemen van de 
redactie, maar het niet zoeken naar alternatieven om het blad toch te laten 
verschijnen werd aangewakkerd door de gebrekkige belangstelling vanuit 
de lezers. 
De redactie van het afdelingsblad stelt daarom binnen het afdelingsbestuur 
herhaaldelijk voor om 1340 in gedrukte vorm af te schaffen en digitaal te 
gaan. Bijvoorbeeld zoals de Afdeling Computergenealogie dat doet. Er komt 
alleen steeds van dezelfde paar mensen kopij binnen (overigens dank daar
voor!) en er worden ook nauwelijks vragen ingestuurd. In 2004 zijn twee 
nummers verschenen, het juni- en het decembernummer zijn komen te 
vervallen. Geen van de afdelingsleden of abonnees heeft het blad kennelijk 
gemist, want op het niet verschijnen kwam slechts een enkele reactie 
binnen. De redactie denkt als alternatief aan tweemaal per jaar een 
uitnodiging te sturen voor eventuele bijeenkomsten {zoals voor 1987 de 
convocaties werden verstuurd) en verder over te gaan op een digitale 1340 
die per e-mail aan de leden kan worden verzonden. 
Zowel het Afdelingsbestuur als de redactie zouden graag van u, de lezer, 
willen weten hoe u daar over denkt. Bij deze aflevering van 1340 is een 
enquêteformulier gevoegd dat u met de bijgesloten enveloppe aan ons kunt 
toesturen, nadat u uw keuze heeft aangekruist. Op het formulier is ook 
ruimte om op- of aanmerkingen te maken, bijvoorbeeld over het lezingen-

: l _Jrogramma, de communicatie met u als afdelingslid, of waarover u graag 
~eer informatie of publicaties wilt zien. Het bestuur hoopt dat er zoveel 

mogelijk mensen hun mening aan ons kenbaar zullen maken, zodat we een 
goed beeld kunnen krijgen. 

• 
Om u in de toekomst zo goed mogelijk op te hoogte te houden van de activi
teiten binnen onze afdeling, willen wij graag uw e-mailadres weten. U kunt 
dit sturen d.m.v. een mailtje aan info@ngvrotterdam.nl of schriftelijk aan 
mevr. C. Richel-Hatersel Koning, Coppelstockstr. 2, 3132 XN Vlaardingen. 

[red] 
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(door mevr. E.R. van Dooremalen) 

I Lauw(r)ens Andriesz, geb. voor ca. 1574, huijsman van Gijssendam 
(1594), overl. voor juli 1618, otr./tr. Dordrecht 19-6-/3-7-1594 
Mariken Gedensdr(Goldens, Geldens, Maricken Gelden Thoenis), 
geb. voor ca. 1574, van Capelle int den Langstraat (1594), wed. v. 
Lauw Andriessen van Giessendam wo~. op Dobbeldam (1618); 
zij otr. [2] Dordrecht 8-7-1618 Wouter Dirxzen, landman won: op 
Dobbeldam. 
Uit het eerste huwelijk van Mariken, gedoopt te Dordrecht: 
1. Neelthien, ged. april 1695, kind van Laurens Andriessoon en 

Mariken Gedensdochter, volgt Ha. 
2. NN, ged. sept. 1609, kind van Lau Andriessz en Mariken Goldens. 
3. NN, ged. april 1612, kind van Lau Andriessen en Mariken 

Gelders. 
Een van de laatste twee kinderen moet identiek zijn met de 
dochter Grietje, volgt lib. 

Ila Neelthien Lauwens Andriesdr, ged. Dordrecht april 1595, j.d. van 
Dobbeldam en aldaer woonende (1619), otr./tr. Dordrecht 13-/29-1-
1619 Cornelis Cornelissen (Coijman/Koijman), joncgeselle van 
Dobbeldam en aldaer woonende, koijman (1619), overl. Dubbeldam 
ca. 1654. 
De inkomsten van de Dubbeldamse Diaconie vermelden: 
3 Junij 1641 Item ontf. van Cornelis Comelissen Koijman tot een gifte voor de 
armen f 1:5:0, 9 Feb. 1642 Item ontf. van Cornelis Cornelissen Koijman over het 
leenen van het doot.cleet f 0: 12:0, 25 Meije 1642 Dito ontf. van Clootwijck 
voors[chreven] bij Cornelis Cornelissen Koijman den armen [ver]eert f 1:5:4, 
26 Jan. 1648 Ontfangen van Cornelis Adr. Pater en[de] Cornelis Corn. Coijman 
f 2:2:20, 31 Meij 1648 ontfangen van Cornelis Com. Koijman en[de] Cornelis Adr. 
Pater f 2:0:0, 18 Sept. 1651 Ontfangen van Cornelis Corn. Koijman f 0:6:0, 
22 Jan. 1654 ontfangen uit het erfhuis van Cornelis Cornelissen Koijman f 1:15:0. 
Waarschijnlijk uit dit huwelijk: 
1. Andries Cornelissen Koijman, tr. Dubbeldam 10-12-1651 Ariaentie 

Pieters; kinderen: Cornelis, ged. Dubbeldam 8-10-1653; Henrick, 
ged. Dubbeldam 18-4-1655; Cornelia, ged. Dubbeldam 20-6-1660). 

2. (?)AertlAryen Cornelisse Coyman, geb. Dubbeldam ca. 1630, ~ 
otr./tr. St. Anthonispolder 21-11-/13-12-1665 Marichie Cornelis 
Veermans, geb. St. Anthoniepolder voor 1627, j.d. won. ald. 
(zie: Gens Nostra 1986). 

Ilb Grietie(n) Lauwrensdr/Louwris Andriesdr, overl. Dubbeldam 1683, 
tr. Dubbeldam 7-4-1630 Cornelis Ariensz de Kievit, zn. v. Arie de 
Kievit (geb. Hoogblokland). 

132 

Cornelis Adriaens Kievit geeft in 1687 een gift voor de noodlijdende kerken in 
Duitsland (zie: '1340', 2003, nr. 2). De inkomsten van de Dubbeldamse Diaconie 
vermelden (bron: SA Dordrecht 295:21): 
26 Maert 1657: betaelt aen Cornelis Arijensen Kievit voor een half jaer mondt.coaten 
ende cleedinge van Maeijken Willems verschenen den 27 maert 1657 de somme van 
f 30:0:0." 
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17 Jan. 1683: Ontfangen uit het erfhuis van Grietie Lauwen f 1:8:0". 
Het oudrechtelijk archief van Dubbeldam vermeldt op fol. 87vs (8-7-1670): Lijnt.ge 
Leenderts wed. Lauwerens Cornelis Kievit (won. op Dubbeldam). 
Cornelis Ariens Kievit, voogt over Grietje Lauwen, vader en moeder van hare soon 
sal. etc. (bron: SA Dordrecht 241:1). 
Uit dit huwelijk: 
1. Arien, ged. Dubbeldam 13-4-1631. 
2. Laurens, ged. Dubbeldam 4-4-1632, volgt IIla. 
3. Adriaen, ged. Dubbeldam 2-4-1634. 
4. Marijken, ged. Dubbeldam 10-8-1636. 
5. Huijbrecht, ged. Dubbeldam 28-11-1638, volgt Illb. 
6. Wijveke, ged. Dubbeldam 29-6-1641. 
7. Adriaen, ged. Dubbeldam 28-2-1644, bedeeld door de diaconie van 

Dubbeldam 1686-1703, overl. ald. (aang.) 15-5-1716, tr. [1] ald. 
22-7-1668 Stijntje Cornelisdr, geb. Sliedrecht voor ca. 1658, tr. [2] 
ald. 7-7-1680 Meijntie Aelbertsdr Venlo, geb. ca. 1660, school
gaande in 1673 en 1675, bedeeld door de diaconie van Dubbeldam 
1669, 1671-1677, 1679 en 1681, overl. ald. (aang.) 15-1-1717 
(nakomelingen). 

8. Willemken, ged. Dubbeldam 21-10-1646. 
9. Willem Cornelis Kievit, geb. ca. 1649 (20 in 1669), op 12-5-1669 

met vrienden ten huijse van de wed. Dirck Otten in "Yrlandt" 
buiten de stad Dordrecht (ORA Dubbeldam 16-5-1669, fol. 71). 

10. Jan, ged. Dubbeldam 1-8-1649, overl. voor 1728, tr. Annigje NN, 
overl. (aang.) Dubbeldam 2-8-1728. 

ll. Andries, ged. Dubbeldam 28-8-1652. 

ma Lauwerens Cornelis Kievit, ged. Dubbeldam 4-4-1632, overl. tussen 
febr. 1669 en 8-7-1670, tr. Lijntge Leenderts, won. Dubbeldam 
(1670), overl. na 8-7-1670. 
De uitgaven van de Dubbeldamse Diaconie vermelden (bron: SA Dordrecht 295:21): 
8 Februarij 1668: Betaelt aen Laurents Corneliseen voor een jaer mondtoostenende 
cleedinge van Teuntie Jans vervallen den 6 februarij 1668 de somme van f 40:0:0. 
6 Februarij 1669: Betaelt aen Laurens Comelissen voor een jaer mondtcost.en ende 
cleedinge van Teuntie Jans verschenen den 6 febr 1669 f 40:0:0. 

IIIb Huijbrecht Cornelisz de Kievit, ged. Dubbeldam 28-11-1638, overl. 
na 1682, tr. [1] ald. 31-5-1665 Judith Bastiaens, geb. Dubbeldam, 
overl. voor 20-5-1679, tr. [2] Dubbeldam 8-10-1679 Lijsbeth 
Maartensdr, waarsch. begr. ca. aug./sept. 1722. 
Het Oudrecht.elijkArchiefvan Dubbeldam vermeldt op fol. 163 (20-5-1679): 
Huijbert Cornelissen Kievit. vader van Arien Huijberts Kievit (out 7 jaer), bij hem 
geprocureerd aen Judick Bastiaens sijne overleden huijsvrouwe za[iger] / Huijch 
Bastiaens oom en bloetvoogt van smoedersijde van de voorn. Arien Huijberts Kievit 
etc. (bron: SA Dordrecht 241: 1). 
De uitgaven van de Dubbeldamse Diaconie vermelden (bron: SA Dordrecht 295:21): 
3 Maert 1675: Betaelt aen Huibert Comelissen Kievit, voor het eerste half jaer ende 
10 dagen mondtkost en cleedinge van Teuntie Jans verschenen den 3 maert 1675 
f 16:0:0. 
Verder vermeldt de diaconie uitgaven voor een Lijsje Maart.ene in de periode 1718-
1722. Waarschijlijk gaat het hier om de vrouw van Huijbrecht Comelisz de Kievit. 
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De diaconie betaald rond augJsept 1722 de kosten van de begrafenis van Lijsje 
Maartens (f 6:13:8) (bron: SA Dordrecht 295:30). 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Willemke, ged. Dubbeldam 1-10-1666. 
2. Arien, ged. Dubbeldam 17-2-1672. 
Uit het tweede huwelijk: 
1. Cornelis, ged. Dubbeldam 18-8-1680. 
2. Maarten, ged. Dubbeldam 16-8-1682. 

(door Chr. van der Linden) 

• 

Notariële akte bij Adriaan Hoogop te Delfshaven, 13 maart 1770, akte 74, 
blz. 317: Jan Roode, blekersknegt op de Grote Blekerij van Pieter Hillegers, 
gehuwd met Anna Maria Hofmeester, en Catharina Voogts, 28 jaar, 
dienstmaagd bij de fam. Hillegers, verklaren beiden dat zij ongeveer 11 
weken geleden het volgende hebben gehoord: 
"Hendrik Zeelander, thuislegger [= kostganger], vertelt hen dat hij heeft 
gezien dat Maria Hofmeester op een namiddag in bed heeft gelegen met 
Gerit Holthuijs, meesterknegt in de branderij van Adriaan van der Most." 
Ze hebben deze verklaring niet eerder durven geven enerzijds uit ongeloof, 
anderzijds uit angst voor mogelijke moeilijkheden. 

Op 19 maart daarop wordt bij dezelfde notaris door Hendrik van Zeeland 
bovenstaande 'roddel' ontkent. Van Zeeland verklaart dat hij verkeerd is 
geciteerd en dat hij wellicht niet goed is begrepen door Roode en Voogts. Hij 
vindt de heer Hillegers en zijn vrouw Maria juist echte eerlijke 'luijden' . 

• 

Met ingang van 1 jan. 2005 zijn het Streekarchief Hollands Midden in 
Gouda en het Streekarchief Krimpenerwaard in Schoonhoven samengevoegd 
tot het Streekarchief Midden-Holland met als vestigingsplaats Gouda. Het 
archief in Schoonhoven is opgeheven. Het bezoekadres blijft Groeneweg 30 , 
in Gouda. De openingstijden blijven zoals die in Gouda waren. 
Het nieuwe streekarchief is een organisatie met een werkgebied van ruim 
220.000 inwoners in elf gemeenten, Bergambacht, Gouda, Krimpen a.d. 
IJssel, Moordrecht, Nederlek, Nieuwerkerk a.d. IJssel, Ouderkerk, Schoon
hoven, Vlist, Waddinxveen en Zevenhuizen-Moerkapelle. Het beschikt over 
een collectie van ruim 7000 strekkende meter. 
In verband met de verhuizing zal het streekarchief van 6 juni t/m 20 juni 
2005 gesloten zijn. Een aantal minder geraadpleegde stukken zullen tijde
lijk worden ondergebracht bij het Gemeentearchief Rotterdam. Meer infor
matie kunt u vinden op de website van het Streekarchief Hollands Midden: 
<www. groenehartarchieven.nl>. 

[red.] 
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( door Tim de Haan) 

Zo'n zes maanden geleden berichtte ik in 1340 over de 200.000 gereed 
gekomen Rotterdamse huwelijken en de mogelijkheden van het zoeken met 
behulp wildcards (*). Sinds die tijd hebben we op de afdeling Projecten van 
het Gemeentearchief Rotterdam niet stil gezeten. Inmiddels zijn er zo'n 
110.000 geboorteakten en 30.000 overlijdensakten beschikbaar gekomen op 
internet. Op de startpagina van de Rotterdamse Digitale Stamboom op 
www .gemeentearchief.rotterdam.nl valt na te lezen welke gegevens recente
lijk vrijgegeven zijn en welke op korte termijn ingevoerd worden. 
Wat wellicht meer in het oog springt dan de hoeveelheden geboorte- en 
overlijdensakten zijn de geannexeerde gemeenten 's-Gravenambacht en 
Hoek van Holland, waarvan de bij ons aanwezige Burgerlijke Stand recent 

--is ingevoerd en nu ook te vinden is op internet. Wat bijvoorbeeld opvalt zijn 
~e vele overleden (onbekende) personen die werden gevonden op het 

zeestrand. Vermoedelijk zullen de aangiftedata hiervan overeenkomen met 
stormen en schipbreuken voor de kust van Hoek van Holland. Het zou 
interessant zijn indien iemand dit eens zou toetsen aan de berichtgeving in 
kranten rond die aangiftedata. 
Een ander opvallend iets, hoewel hierbij ook geen enorme hoeveelheid akten 
gemoeid zijn, is de toevoeging van de twee regiogemeenten Bleiswijk en 
Berkel en Rodenrijs. Met behulp van een groep vrijwilligers in deze 
plaatsen zijn sinds oktober 2004 alle huwelijksakten ingevoerd en beschik
baar gesteld op internet. Ook in Bergschenhoek is men inmiddels druk 
bezig deze in te voeren. Uiteindelijk doel is de gehele Burgerlijke Stand van 
de B-gemeenten via de Digitale Stamboom van Rotterdam doorzoekbaar te 
maken. 
Via de startpagina van de Digitale Stamboom zullen we bezoekers op de 
hoogte houden van de meest recente ontwikkelingen en toevoegingen aan de 
database. 

• 
(door Willy van der Most) 

In maart 2003 is door het Hoofdbestuur van de NGV een V oorbereidings
commissie NGV ingesteld met de opdracht een programma samen te stellen 
voor de viering van het 60-jarig jubileum van de vereniging dat in 2006 zal 
plaatsvinden. De Voorbereidingscommissie bestaat uit Dick Regtien 
(voorzitter), Hendrien van Beek, Rob Dix, Willy van der Most (secretaris) en 
Jan Roggenkamp. 
Na overleg met het Hoofdbestuur van de NGV zijn de datum en de locatie 
van de viering van het jubileum vastgesteld op zaterdag 13 mei 2006, van 
10:00 tot 16:00 uur in de Expohal en enkele kleine zalen in het 
Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. 

Op het programma staan onder andere: 
- presentatie in clusters van de afdelingen van de NGV met een thema; deze 
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presentatie zal plaatsvinden i.s.m. met regionale cultuur-historische 
instellingen en archieven; 
- presentatie van een CD-rom met kwartierstaten; 
- presentatie van een publicatie over de Hertogen van Brabant; 
- project 'jongeren en genealogie'; 
- lezingen, film(s), dia- en power-pointpresentaties; 
- internetcafé. 

Het is de bedoeling een landelijke manifestatie te organiseren voor heel 
genealogie-minnend Nederland. 

• 
(door Leo Gijswijt) 

Het afdelingsbestuur kwam in 2004 jaar zes keer bij elkaar. Hoog op de 
agenda staat daarbij o.a. uitbreiding van het bestuur. Van de vier 
kandidaten die we eind 2003 hadden, zijn er twee geen bestuurslid 
geworden. Na het bijwonen van een vergadering heeft de een opgezegd en 
de ander werd door het bestuur niet geschikt geacht. Gelukkig waren de 
twee andere kandidaten bereid om zitting te nemen in ons bestuur, te weten 
Hans Landweer en Arnold Hamelink. Dat houdt in dat we dit jaar toch met 
een flinke onderbezetting te maken hebben gehad op twee belangrijke 
gebieden. Er is geen PR-man, er ie geen functionaris voor de contactdienst 
en er is ook niemand om een web van vrijwilligers op te zetten. Door deze 
organisatorische problemen was onze afdeling ook niet aanwezig op de 
Landelijke Archievendag op het Gemeentearchief Rotterdam. Voorts moe
ten we er rekening mee houden dat ook de bestuursleden allemaal een 
jaartje ouder worden. Daarnaast gaf Leo Gijswijt aan het redacteurschap 
van het afdelingsblad 1340 na 18 jaar genoeg te vinden en dat er naar een 
opvolger voor hem gezocht moet worden. 
Halverwege dit jaar kregen we ook nog eens te maken met het plotseling 
overlijden van Hans Landweer. In de korte tijd dat hij bestuurslid was, 
hebben we hem leren kennen als een actief en begaaft man, en zijn inbreng 
in het afdelingsbestuur missen we nog steeds. 
Tot zover de bestuursperikelen. 

We prijzen ons gelukkig dat we onze bijeenkomsten in 2004 in de Grote Zaal 
van het Gemeentearchief Rotterdam mochten houden. Onze bijzondere 
dank gaat uit naar het archief voor het beschikbaar stellen. De eerste lezing 
van het jaar werd gehouden op 21januari door de heer A.J.W.M. van Gestel 
met het hoogst interessante onderwerp "Genealogie en Genetica". Er waren 
15 mensen aanwezig, waaronder 5 bestuursleden en 2 hoofdbestuursleden. 
Helaas begon de voordracht te laat, waardoor we het laatste gedeelte ervan 
moesten missen. 
De Afdelingsjaarvergadering werd gehouden op 3 maart, waarbij we twee 
nieuwe bestuursleden mochten verwelkomen, de heren Arnold Hamelink en 
Hans Landweer. Arnold zal het beheer van onze website overnemen van 
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Leo en tevens bekijken of er een manier is om onze afdelingsbibliotheek 
nieuw leven in te blazen. }lans zou vooral bestuurlijk actief zijn, ware het 
niet dat hij onverwacht overleed. 
Op deze avond waren 20 mensen afgekomen, waarbij 6 bestuursleden en 1 
hoofdbestuurslid. Tijdens de lezing die erop volgde, vertelde Mevr. drs. 
Klaartje Pompe ons met behulp van een groot projectiescherm op boeiende 
wijze meer over de digitale projecten van het Gemeentearchief Rotterdam. 
De aanwezigen gingen dusdanig in de presentatie op, dat het bijna storeJ].d 
was toen de voorzitter plotseling opstond en meedeelde "het is half tien, we 
hadden al weg moeten zijn". 
De heer R.F. Vulsma hield voor ons een lezing op 14 april, getiteld "De 
Bewijsvoering in de Genealogie". Hierbij waren 18 aanwezigen, waaronder 7 
bestuursleden. 
Op 22 september was er voor de afdelingsleden een contactavond georga
,Jseerd, waarbij men met vragen en onderzoeksproblemen terecht kon bij 

·cie bestuursleden. Helaas. Er waren slechts 3 mensen op afgekomen, waar
bij ondergetekende. 
De heer B. Wilschut hield op 20 oktober een presentatie van het computer
programma GensDataPro, een lezing die ook voor andere afdelingen in het 
land aan te raden is. Hierbij waren 22 mensen aanwezig, waaronder 5 
bestuursleden. 
Tenslotte werd er op 1 december een bijeenkomst georganiseerd die niet 
nader aangekondigd was, mede als gevolg van de slecht bezochte contact
avond van september. Het lag in mijn verwachting dat dit de afdelingsleden 
mogelijk nieuwsgierig zou maken. Het tegendeel bleek waar, want deze 
avond werd met vier mensen weliswaar beter bezocht dan in september, 
maar er waren slechts 3 bestuursleden en 1 ex-bestuurslid aanwezig, 
respons van de leden was dus 0. 
Samengevat was het aantal bezoekers zonder de bestuursleden mee te 
tellen per avond: 
21januari (Van GesU!l) 8 
3 maart (Pompe) 13 
14 april (Vulsma) 11 
22 september (contactavond) 2 
20 oktober (Wilschut) 17 
• december (niet ingevuld) 0 

~innen het afdelingsbestuur wordt al enige tijd een diBCUSsie gevoerd over 
het wel of niet organiseren van bijeenkomsten, verweven met het wel of niet 
door blijven gaan op de oude voet met het afdelingsblad 1340. Geld en 
moeite kunnen beter besteed worden. We zullen ons daarom toch moeten 
gaan oriënteren op een andere vorm van het organiseren van bijeenkom
sten. Misschien moeten we wel afstappen van het aloude lezingenprogram
ma, geheel digitaal gaan en alleen eenmaal per jaar een jaarvergadering en 
een contactavond houden. 

Op 14 maart kon dankzij de inzet van Arnold de nieuwe website van de 
afdeling in gebruik worden genomen, op onze eigen domeinnaam 
<WWW.ngvrotterdam.nl>. Het grote voordeel is dat we vanaf dat moment 
niet meer worden lastiggevallen door de overdadige reclame van Lycos. 
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Deze website en het forum dat daaraan hangt zullen in de toekomst een 
steeds grotere rol gaan spelen. Het aanbieden van informatie, al dan niet 
educatief, zal via het medium internet meer en meer de traditionele wijze 
van contact met de afdelingsleden gaan vervangen, simpelweg vanwege het 
feit dat veel mensen eerder thuis achter het toetsenbord met genealogie 
bezig zullen zijn, dan er de deur voor uit te gaan door weer en wind of met 
alle (mogelijk criminele) gevolgen van dien. Althans, dat is mijn visie. 

Een aantal mensen heeft in het verleden publicaties en collecties 
geschonken voor onze afdelingsbibliotheek. Aangezien we geruime tijd 
niemand voor het beheer hadden, is de bibliotheek een beetje in de vergetel
heid geraakt. Het Streekarchief Eiland IJsselmonde, waar deze is onderge
bracht, heeft te kennen gegeven dat zij hiervan afwil. Het Afdelingsbestuur 
beraadt zich nog over wat er mogelijk is hoe verder te gaan met de biblio
theek. Hierin bevinden zich naast enkele unieke werken o.a. alle afdelings-
bladen die een schat aan genealogische informatie hebben. '-1 

In 2004 zijn van 1340 twee nummers verschenen, het juni- en het 
decembernummer zijn komen te vervallen. De respons vanuit de leden is 
nihil, de redactie denkt om het bestuur voor te stellen om als alternatief 
tweemaal per jaar een uitnodiging te sturen voor eventuele bijeenkomsten 
(zoals voor 1987 de convocaties werden verstuurd) en verder over te gaan op 
een alleen digitale 1340 die per e-mail aan de leden kan wordt gestuurd. 

Er zijn contacten in de regio met de verenigingen Ons Voorgeslacht en 
Historische Vereniging Roterodamum, om te zien of er op de een of andere 
manier samengewerkt kan worden. De besprekingen zijn nog in een bijzon
der pril stadium. Ook bestaat misschien de mogelijkheid een samenwerking 
verder uit te bouwen wanneer andere verenigingen daar aan mee willen 
doen, wellicht ook met gemeente- en streekarchieven. 
Het Afdelingsbestuur is het afgelopen jaar vrij actief geweest in het 
bedenken van mogelijkheden om de genealogen in onze regio actiever te 
krijgen, of er in 2005 maatregelen genomen kunnen worden om dat te 
bewerkstelligen, valt af te wachten. 

• 
Het e-mailadres van onze afdeling is met ingang van deze publicatià-
gewijzigd. Dit houdt niet in dat ons oude adres bij Lycos meteen is komen te 
vervallen, maar gaandeweg zal dat minder gebruikt worden en wel 
gebeuren. U hoeft recente mail dus niet opnieuw in te sturen. Het nieuwe 
adres luidt <info@ngvrotterdam.nl>. 

[red] 

Voor hen die het nog niet gelezen hebben in Gene Nostra: sinds enige 
maanden is het landelijke postadres van de NGV in Amsterdam komen te 
vervallen. Het nieuwe adres is: 
NGV, Postbus 26, 1380 AA Weesp. 

[red] 
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. (door Leo Gijswijt) 
!.Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet de 20 aanwezigen 
welkom. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er wordt besloten dit punt te behandelen bij punt 10 om de vergaderil}g zo 
kort mogelijk te houden, i.v.m. de lezing die hierna volgt. 

3. Verslag van de secretaris over 2008 
De secretaris leest zijn verslag over 2003 voor, dat wordt goedgekeurd. De 
conceptnotulen van de Afdelingsjaarvergadering, zoals gepubliceerd in het 
Afdelingsblad van december 2003 worden zonder toevoegingen of correcties 
ia1edgekeurd. 

Y. Financieel verslag over 2003 
De penningmeester deelt zijn verslag over 2003 uit onder de aanwezigen. 
Vanuit de zaal komt een vraag over de kostenverdeling van het Afdelings
blad. De penningmeester antwoordt dat een deel van de kosten van 2002 
meegenomen zijn in 2003, vandaar een hogere uitgave en een lagere be
groting. Het verslag al gepubliceerd worden in het Afdelingsblad van maart 
2004. De voorzitter wijst op de begroting 2004 van de zaalhuur, dit is een 
aanzien-lijk lager bedrag omdat we bij het Gemeentearchief geen zaalhuur 
hoeven te betalen. 

5. Verslag Kascommissie 
Het verslag van de Kascommissie, bestaande uit de heren Landweer en 
Schuurman Hess, wordt voorgelezen. De penningmeester wordt gedechar
geerd. 

6. Begroting voor 2004 
De heer Landweer (t) zegt dat hij het een voorzichtige begroting vindt, er is 
geen enkele ruimte om iets extra's te organiseren. Antwoord hierop is dat 
zodra er extra geld nodig is, dit bij de landelijke penningmeester al worden 
aangevraagd en over het algemeen is dat geen probleem. Rond mei zijn er 
afdelingsbesprekingen waarop de begrotingen worden vastgesteld. 

Bestuursverkiezing 
e heren E.J. van Rooij en E.K. van Baalen zijn aftredend en hebben zich 

herkiesbaar gesteld. Zij worden door de vergadering met instemming en 
applaus voor de komende 3 jaar herbenoemd. Het bestuur stelt voor om 
twee nieuwe bestuursleden te benoemen, te weten de heren A. Hamelink 
(Arnold) en J.W.F. Landweer (Hans) (t), hetgeen door de vergadering wordt 
aangenomen. De voorzitter legt uit waarom de namen niet in de Agenda in 
het Afdelingsblad • stonden, een heleboel taken liggen niet ingevuld te 
wachten wegens gebrek aan mankracht. Dergelijke mankementen als het 
ontbreken van de namen is er daar een van. 

8. Voorstel tot benoeming 
Tot afgevaardigde resp. plaatsvervangend afgevaardigde naar de Landelijke 
Algemene Ledenvergadering van de NGV worden benoemd de heren E.J. 
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van Rooij en E.K van Baaien. 

9. Benoeming kascommissie 
Het afdelingsbestuur vraagt onder de aanwezigen twee vrijwilligers om zich 
beschikbaar te stellen voor de volgende kascommissie, alleen de heer P. 
Nederhand biedt zich aan. Het formeren van een kascommissie blijft voor 
het bestuur een punt van zorg. 

10. Ontwikkelingen in de vereniging 
Het aantal leden loopt terug en van degenen die wel lid blijven is de 
belangstelling minimaal. Het bestuur vraagt zich dan ook af wat de leden 
willen. Volgens een landelijke enquête is er behoefte aan scholing. De voor
zitter van onze afdeling heeft een concept Beleidsplan geschreven dat de 
komende tijd steeds op de Agenda van bestuursvergaderingen zal blijven 
terugkomen. Aan de aanwezigen wordt gevraagd hun visie op de toekomst 
van de afdeling (afdelingsblad, wat te organiseren) op papier te zetten en 
aan het bestuur kenbaar te maken. 
De voorzitter haalt ook de mogelijkheden aan voor leden om hun ideeën via 
het Gebruikersoverleg met de archieven en de DIVA kenbaar te maken, 
website hiervoor is <littp://top.archiefplein.nl/websitepubliek>. 

11. Rondvraag en sluiting 
Op dit punt reageert niemand van de aanwezigen in de zaal. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 20:15 uur. 

• ~, 
~~.kei 

In 2008 heeft het Streekarchief Hollands Midden, als een van de initiatief
nemers, meegedaan aan het Boughaz-project. Dit project was bedoeld als 
aanzet om de geschiedenis van Gouwenaars en regiogenoten van Marok
kaanse afkomst vast te leggen en te bewaren. Na afloop van het project was 
er behoefte aan meer duurzame betrekkingen met deze bevolkingsgroep. Dit 
heeft geresulteerd in de oprichting van de Stichting Boughaz. De oprichting 
heeft formeel plaatsgevonden op 3 september 2004 voor notarissen De 
Waard & Wagener te Gouda. De doelstellingen van de stichting zijn: 
- de reconstructie en het voor de huidige en latere generaties Marokkanen 
in Nederland, in het bijzonder de regio Gouda, herkenbaar maken van hur. 
geschiedenis, zowel hier te lande als daar buiten; ~ 
- het in brede zin, binnen onze gehele samenleving, bevorderen van de 
kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van de Marokkanen in 
Nederland, in het bijzonder de regio Gouda; 
- het door archiefbeherende instellingen doen verzamelen en bewaren van 
informatiedragers over de geschiedenis van Marokkanen; 
- voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
Dat de vestigingsplaats van deze stichting Gouda is, is een belangrijk 
gegeven. Wellicht kan Gouda in de toekomst een centrale plaats innemen 
binnen het emigratie- en remigratieonderzoek van de Nederlandse 
Marokkaanse gemeenschap. 
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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 
gezonden, 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 <info@ngvrotterdam.nl>. 

804.GEUTJES 
Ik zoek de ouders en het gezin waarin Bastiaan Geutjes voorkwam, bekend concert
pianist, geb. ca. 1904, die in 1918 van Koningin Wilhelmina een piano en spaarbank
boekje cadeau kreeg. 
17~e voor de genealogie Geutjes mij website <http://members.lycoe.nl/Jemmensfamilie>. 

werard Lemmens, e-mail: Jemmens@charter.net 

305. PALM/ ISENBERNER 
Ik zoek de sterfdata en -plaatsen van de volgende twee personen: 
Hendrik Matthijs Palm. ged. Quedlinburg (Old.) 22-8-1711; sergeant in de comp. van 
Gen. Majoor Thirry; tr. Breda 26-3-1752 Johanna Isenbemer. ged. Nijmegen 29-8-1717. 
Beide personen waren als getuigen aanwezig te Rotterdam bij de doop van hun klein
kinderen op 25-12-1762 en 9-2-1764. Derhalve heb ik het vermoeden, dat zij in Rotterdam 
of de directe omgeving daarvan gewoond hebben en daar ook overleden zijn. 
J. G. Palm, Wi1Jem Pijperstraat 28, 2551 CL Den Haag. 

306. HOMBBOEK 
Geleijn <Geles. Gilles) Hendricksen van Hombroekr begr. Dordrecht 25-11-1707, otr. Cll 
Dordrecht 9-5-1627 Fijken Cornelis; otr. [2] Dordrecht 10-11-1641 Hilleken Jans,j.d. van 
Dulleken uit het Lant van Gulik. 
Uit het eerste huwelijk: 1. Cornelia, ged. Dordrecht 1-7-1630; 2. Hendrik, ged. Dordrecht 
1-3-1634, begr. ald. 22-8-1678 en 3. Cornelis, ged. Dordrecht 1-5-1636. 
Uit het tweede huwelijk: Hendrickaje ged. Dordrecht 2 sept. 1642. 
Wie weet meer over bovenstaand gezin en hun voorgeslacht ? 
H. Hombroek, e-mail: hajhombroek@hotmail.com 

30'7. VAN BOMMEL 
Joachim Hess, organist aan de Grote Kerk te Gouda, tr. Zeist 24-9-1784 (Ev. Broedergem.) 
".1.wanna van Bommel. wed. v. Hendrik Spilman, graveur te Haarlem (geb. Amsterdam 

-2-1721, begr. Haarlem 7-2-1784). Dit huwelijk duurt slechts 5 jaar en er werden hieruit 
geen kinderen geboren. Volgens het Kirchenbuch van deze Broedergemeente is Susanna 
geb. Haarlem 21-12-1741. Ik kan hiervan geen bevestiging vinden, ook niet bij het CBG. 
Joachim en Susanna woonden in Gouda. Gezocht: plaats en datum gebJdoop van Susanna. 
J. Schuurman Hess, Notenoord 45, 3079 LR Rotterdam. 

308. VROOMBOUT 
Ik onde1'7,08k de genealogie Vroombout uit Maassluis (en lang geleden uit Goes, Zeeland). 
Reden is dat Allerdina Posthumus, halfzuster van mijn overgrootvader, tr. Dirk 
Vroombout. Onlangs bereikte mij informatie dat er al een genealogie Vroombout (of 
wellicht Vroombaut) bestaat binnen de NGV, mogelijk nabij Blijdorp. Wie kan aangeven 
waar ik deze genealogie kan vinden? 
N.N.P. (Nick) Posthumus, Verdistraat 24, 1901 lP Castricum, 
e-mail: nnpposthumus@wanadoo.nl 

1340 NGV-Afd. Rotterdam e.o. jaargang 19 - 2005 141 



De volgende bijeenkomst van de Afdeling Rotterdam en Omstreken zal 
worden gehouden in de Grote Zaal van het Gemeentearchief Rotterdam, 
Hofdijk 651. Het archief bevindt zich op ca. 2 minuten loopafstand van het 
NS-station Hofplein en ie bereikbaar met tramlijn 4 (halte om de hoek). 
Toegang, koffie en thee zijn gratis en u kunt ook introducés meenemen. 

13 gril 2QOó - woensd~, 19:30 uur: AFDELINGSJAARVERGADERING EN CoNTACT
AV0ND. Leden van de Afdeling Rotterdam en Omstreken worden hierbij 
uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering, waarvan de agenda luidt 
als volgt: 

1. OPENING DOOR DE VOORZITl'ER 
2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
3. VERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2004 
4. FINANCIEEL VERSLAG OVER 2004 EN BEGROTING VOOR 2005 
5. VERSLAG KA.scoMMISSIE 
6. BESTUURSVERKIEZING 

Aan de beurt van aftreden zijn de heren L. Gijswijt en E.J. van Rooij, 
die zich beiden herkiesbaar stellen en het bestuur stelt voor om hen 
opnieuw te benoemen. Daarnaast zijn er nog twee vacatures als 
bestuurslid. Kandidaten en tegenkandidaten kunnen zich, conform de 
NGV-Statuten art. 25 en 27, tot een week voor de Afdelingejaarver
gadering opgeven bij de secretaris. 

7. AFGEVAARDIGDEN NAAR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Het bestuur stelt voor om de heren E.J. van Rooij en E.K. van Baaien 
tot afgevaardigde resp. plaatsvervangend afgevaardigde te benoemen 
als vertegenwoordigers van onze afdeling op de Algemene Ledenverga
dering van de NGV in april 2005. 

8. VOORSTEL TOT BENOEMING 
voor de periode van een jaar van twee nieuwe leden en een plaatsver
vangend lid van de Kascommissie voor 2005. 

9. ÜNTWIKKELINGEN IN DE VERENIGING 
10. RoNDVRAAG EN SLUITING 

De jaarvergadering wordt gevolgd door een contactavond, waarbij de 
aanwezigen o.a. vragen kunnen stellen over de problemen die zij onder
vonden tijdens hun onderzoek. En dat mogen de meest simpele vragen zijn.~· 

[het afdelingsbestuulf-' 

Huwelijken Hoek van Holland, 1916 akte No. 12, 28-7-1915: 
Klaas Roelof Westerterp, 51 jaar, hoofd eener school, geb. Utingeradeel, won. alhier, 
wednr. van Zolltje de Jong, meerderjarige zoon van Uiltje Bankes Westerterp en Antje 
Willem Koekkoek, beiden overleden, en 
Engelina Reina de Kievit, 31 jaar, zonder beroep, geb. Zwartewaal, won. alhier, 
meerderjarige dochter van Cornelis de Kievit, zonder beroep, won. Heenvliet, en van 
Willempje Wildenboer, overleden. 
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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. 
Een abonnement voor mensen die geen lid van de NGV zijn, bedraagt voor het jaar 2005 € 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 

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

.. "~ ·- ·-;-~--' .... · 
11fé. Richel-Hatersel Koning (Corrie), Coppelstockstraat 2, 3132 XN Vlaardingen 

pennjngmeester: 
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 

~ 
A. Hamelink (Arnold), Molshoefweer 27, 3363 JH Sliedrecht, e-mail ahamelink@planet.nl 
J.C. Okkema (Johan), Stadhoudersweg 108-a, 3039 CK Rotterdam, e-mail j.c.okkema@freeler.nl 
-vacature -

De taken zijn als volgt verdeeld: 

redactie 1340 loer 13 april 200s vacature): 
L. Gijswijt (Leo), lieve Verschuierstraat 31<, 3021 ZB Rotterdam, e-mail 1.gijswijt@chello.nl 

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

afdefingsbjbHotbeek <ma tiro vrijdag 9:oo tot 1 s:oo uur}: 
p/a Streekarchief Eiland IJsselmonde, Hollands Tuin 77, 3078 EE Rotterdam, 
bibHoth«äris: 
A. Hamelink (Arnold), Molshoefweer 27, 3363 JH Sliedrecht, e-mail ahamelink@planet.nl 

functioo,ris Dienst Informatie en Promotie (DIP): 
t ~_.J. van Rooij (Eduard}, Bachplein 265, 3122 JC Schiedam 

., .' r. .i ,. ~ ~:l1r/ - i • 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: info@ngvrotterdam.nl 

website: http://www.ngvrotterdam.nl 
discussie en informatieforum: http://www.ngvrotterdam.nl/forum 

Lidmaatschap Nederlandse Genealogische Vereniging/Gens Nostra: 
NGV, Postbus 26, 1380 AA Weesp 
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