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VAN DE VOORZITTER 
Het jaar loopt weer op zijn eind. Een jaar waarin de donkere wolken die zich 
boven de afdeling begonnen samen te trekken weer voor een deel zijn 
weggetrokken. 
De V. 0. C. -mentaliteit, zoals onze premier het noemt is weer terug. 
Uitdagingen in overvloed! Zeker in deze tijd waar ook binnen de genealogie 
het internet een soms wat al te grote rol krijgt toebedeeld. 
Bestuurlijk hebben we onze zaken weer aardig op orde en beschikken we 
over een voltallig bestuur. De zo broodnodige DIP functionaris is gevonden 
in de persoon van Cees Nienoord die sinds enige tijd in ons bestuur meedoet. 
We namen na de zomer afscheid van onze ze secretaris Corrie Richel 
Hatersel-Koning. Ze blijft echter zorgdragen voor de ledenadministratie en 
de verzending van ons afdelingsblad "1340". 
Ad Bonis heeft het penningmeesterschap op zich genomen, waarna we 
tijdens onze herfst-vergadering afscheid namen van Edo van Baaien. 
Ziekteperioden waren er bij onze secretaris Leo Gijswijt en bestuurslid Jo
han Okkema. Beiden zijn inmiddels weer aan de beterende hand en kunnen 
binnenkort kun taken weer oppakken. Ook de (eind-)redactie van "1340" is 
weer ingevuld - u heeft dat al enkele keren kunnen merken: Arie Ouwendijk 
is hier nu mee doende. 
Een punt van zorg is nog steeds het matige bezoek van onze afdelings
bij eenkon1sten. Toch hebben we hoop dat dit wat zal aantrekken, nu het 
samenwerkingsverband met Ons Voorgeslacht meer vorm heeft gekregen. 
Hoewel het afgelopen jaar een aantal leden hun diensten hebben aangeboden 
zitten wij nog steeds te springen om gedreven genealogen die plaats willen 
nemen in één van de werkgroepen. Zo kunnen we in 2007 mogelijk van onze 
afdeling weer een actieve afdeling maken. Ik denk hierbij aan het publiceren 
in 1340 en meewerken aan projecten als 'Schilders aan de Maas' en 'Zui
delijke Nederlanden in Noord Nederlandse archieven voor 1700'. 
Namens het bestuur wens ik u 
prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2007 toe ! 

Roelof Vennik 

JUBILEUM "ONS VOORGESLACHT" 
Kort na de Tweede Wereldoorlog kunnen we kennisnemen van de geboorte 
van drie genealogische verenigingen die tot op de dag van vandaag sainen 
met het oudere KNGGW en enkele jongeren het uitgebreide pallet van 
genealogische verenigingen in Nederland vormen. 
Op 19 januari 1946 werd op initiatief van de heren Lingbeek en Van der 
Loos de 'Vereniging ter bevordering van het Stainboomonderzoek voor 
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Rotterdam en omstreken' opgericht. De vereniging richtte zich hoofdzakelijk 
op de regio Rotterdam ondanks de naamswijziging in 1950 toen het de naam 
kreeg van Zuid-Hollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht' 
wat ook de naam van het blad werd. 
De vereniging heeft in de loop van de afgelopen decennia een belangrijke 
collectie boeken en andere gegevens opgebouwd die thans is ondergebracht 
op de Walenburgerweg 109 te Rotterdam. Sinds 1954 werd er ook samen
gewerkt met de in 1952 opgerichte regionale afdeling Rotterdam e.o. van de 
NGV Deze werd twee jaar geleden opnieuw leven ingeblazen en er bestaan 
prettige contacten tussen beide organisaties. Zo hebben de leden van de 
afdeling Rotterdam van NGV gratis toegang tot de bibliotheek van de Zuid
Hollandse Vereniging voor Genealogie en worden bijeenkomsten geza
menlijk in het Gemeentearchief Rotterdam gehouden. 
De NOV is. bijzonder gelukkig met deze prettige samenwerking in een tijd 
waarin men zegt dat het verenigingsleven het wat moeilijker heeft. We 
hopen dan ook met vereende krachten dit tij te keren en de juiste stimulans te 
kunnen vinden om de genealoog in onze regio te activeren. 
Op 14 oktober vond de jubileumdag van 'Ons Voorgeslacht' plaats in 'De 
Tuyter' te Krimpen aan den IJssel. Het werd een bijzonder geslaagde dag 
waar ook andere in de regio actieve historische en genealogische 
verenigingen acte de préseance gaven. Het was goed om oude genealogische 
vrienden de hand te kunnen schudden en met elkaar van gedachten te 
wisselen. 
Als regionale afdeling van de NOV hopen we onze prettige contacten te 
kunnen continueren en waar mogelijk deze uit te breiden. We wensen onze 
zustervereniging dan ook veel voorspoed en geluk voor de toekomst. 

RoelofVennik, voorzitter afd. Rotterdam e.o. NGV 

EVEN VOORSTELLEN (1) Ad Bonis 
Mijn naam is Ad Bonis en ben geboren op 27 januari 1955. Ik ben gehuwd 

~1et Els Bonis-van Leeuwen en heb drie dochters, te weten Ragnhilda (geb. 
1982), Idzarda (geb. 1984) en Linquinda (geb. 1986, ovl. 2000). 
Mijn carrière is nogal grillig verlopen. Na de middelbare school heb ik 
Economie en Recht gestudeerd aan de NLO te Delft. In 1980 ben ik daar 
afgestudeerd en ben ik gaan werken in het middelbaar beroepsonderwijs. Na 
4 jaar lesgeven en stagebegeleiding kwam ik tot de conclusie dat het met de 
advisering aan ondernemers in het MKB maar matig gesteld was. Dit was 
voor mij aanleiding om de bakens te verzetten en een administratiekantoor 
op te richten dat zich o.a. ging bezig houden met professionele dienst
verlening aan ondernemers in het MKB. Om de kwaliteit 'hoog' te houden 
ben ik via de beroepsopleiding van de accountantsorganisatie (Nov AA) 
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dochter gekregen met de naam Ilva, die ik als onze kleindochter beschouw: 
ik ben dus óók een beetje opa. 
Ik ben begonnen als leerling-meubelmaker bij de firma De Klerk in Rotter
dam en heb me opgewerkt tot kleinhandelaar in meubilering op MBO
niveau. Tot ca. 1976 heb ik dat werk gedaan. Daarna ben ik bij de gemeente 
Rotterdam als Beveiligingsbeambte beginnen. Al werkende heb ik daar het 
D-niveau bereikt, waardoor ik in feite voor mezelf had kunnen beginnen, 
maar dat heb ik niet gedaan. Na diverse fusies meegemaakt te hebben mocht 
ik op mijn 55st

e jaar in de VUT, wat ik ook heb gedaan. 
Rond 1990 ben ik mij via een oom en mijn broer gaan interesseren in onze 
hobby genealogie. Dat is ondertussen uitgelopen tot een aantal volledige 
vrijwilligersfuncties in de genealogie, nu al haast 10 jaar. Ik ben al aardig 
wat jaartjes lid van de NGV en zal vanaf heden proberen om aan de taak van 
DIP- functionaris in onze afdeling Rotterdam en Omstreken inhoud te gaan 
geven. Ik ga me daarvoor rustig inwerken om u als NGV lid van onze 
afdeling ten dienste te zijn op het vlak van Informatie, en daarnaast 
natuurlijk onze afdeling te Promoten. Ik hoop u binnenkort te ontmoeten om 
met elkaar kennis te maken. 

Cees Nienoord 

Onderstaand alvast een lijst van genealogische/ historische evenementen en 
activiteiten in Nederland in de komende periode: 

20 jan. 2007 VLAARDINGEN 

3 feb. 2007 WEESP 

maart ROERMOND 

10 maart HILVERSUM 

40-jarig jubileum Historische Vereniging . 
Vlaardingen: historische 'Open dag', van 
11-16 uur. Info: 010 - 435 3322 (dag). 
"Duitslanddag" in het NGV Verenigings 
Centrum, Papelaan 6. 
9e Lin1burgse Genealogische Contactdag 
in de Oranjerie, 11 :00 - 16:00 uur. 
NGV Familieorganisatiès, de Akker, Melk
Pad 12 
Thema: Genealogisch Onderzoek in Indië 

24 maart AL TENBERGE 2e Westfálischer Genealogentag 

26 mei 2007 HELMOND Landelijke Genealogische Dag van de NGV 
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NIEUW PROJECT: ZUID-NEDERLANDSE IMMIGRATIE 
NAAR DE REPUBLIEK VOOR 1700. 
De samenwerking tussen VVF (Vlaamse Vereniging voor Familiekunde) en 
de NGV heeft ertoe ge~eid dat beide besturen hebben besloten gezamenlijke 
projecten op te starten. 
Vlaanderen en Nederland delen een stuk geschiedenis, een taal en bovendien 
zijn de mogelijkheden voor onderzoek alsmede de onderzoeksmethoden 
vrijwel gelijk. Een stukje internationale samenwerking leek ons dan ook 
voor de hand te liggen. 
Zo zal de VVF zich in het komende jaar zich concentreren op de personen 
uit de Noordelijke Nederlanden die zich voor 1715 in de barriëresteden 
hebben opgehouden. Als tegenprestatie heeft ons bestuur voorgesteld de 
Zuid-Nederlandse immigratie tussen 1572 en 1700 in kaart te brengen. 
We denken hierbij aan het invoeren in een database van Vlamingen en 
Walen die voor 1700 in allerlei archiefbronnen voorkomen. We betrekken 
hierbij ook de Noord-Franse steden die gedeeltelijk ook tot het oude Vlaan
deren behoorden, zoals Rijssel, Calais , Duinkerken e.a. 
Het ligt in de bedoeling eind 2007 een eerste deel in druk uit te brengen. Dit 
zou Rotterdam kunnen zijn. Hierbij valt dankbaar gebruik te maken van de 
geïndexeerde periode van trouwboeken, poorterboeken, rechterlijk en nota
rieel archief. Voor Rotterdam moeten we echter constateren dat de periode 
Gereformeerde trouw voor 1570 niet is geklapperd. 
Om e.e.a. te realiseren willen we in december 2006 een database op internet 
hebben om een identieke uitvoering veilig te stellen, 
Deze database is voorlopig uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van 
het project d.m.v. een unieke persoonlijke toegangscode. 
We realiseren ons dat dit een zeer omvangrijk en ambitieus plan is dat 
mogelijk nog een groot aantal jaren zal voortduren. Geschat is dat in de 
periode 1572-1630 al zo'n 135.000 personen naar de Noordelijke Neder
landen zijn vertrokken. Meestal kwamen ze in de grote steden van Holland 
en Zeeland terecht. De belangrijkste zijn, Alkmaar, Amsterdam, Delft, 
Dordrecht, Gouda, Haarlem, Leiden, Rotterdam en Middelburg. 
Ook in de periode 1631-1700 zijn nog veel personen uit de Zuidelijke 
Nederlanden naar het noorden getrokken, zodat een globale schatting zeker 
op 200. 000 personen komt. 
Het eindresultaat kan een belangrijke bron voor genealogisch onderzoek zijn 
voor zowel Belgen als Nederlanders. Een leuk project waaraan vrijwel 
iedereen mee kan doen in het belang is van ons allemaal. Als tegenprestatie 
kan ik u slechts een exemplaar van het deel waaraan u heeft meegewerkt 
aanbieden en natuurlijk de 'eeuwige roetn'. 
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Voor vragen of aanmeldingen ben ik meestal na 18. 00 uur te bereiken onder 
telefoonnummer O 10- 4 790668 of e-mailadres roe lof. vennik@tiscali.nl 

RoelofVennik, lid Hoofdbestuur/ voorzitter afd. Rotterdam e.o. 

VERBETERDE DIENSTVERLENING EN STRENGERE 
BEVEILIGING - Confronterende doelstellingen of nieuw beleid ? 
Al tientallen jaren zijn hoge en lage overheden bezig de vrijheid van ieder te 
beperken. Soms zijn deze noodzakelijk geworden door een veranderende 
samenleving en algemeen gedragen maatschappelijke inzichten. 
Op zich is hier natuurlijk niets mis mee, maar waar liggen de grenzen en wat 
is het nut van sancties? Wie voelt zich een crimineel als hij tien kilometer te 
hard rijdt of zijn auto even fout parkeert. 
Stel: U doet uw wekelijkse boodschappen in de winkel van de heer Groot
grut en men vraagt u naar uw identiteitsbewijs of winkelkaart waaruit kan 
blijken of u zich ooit schuldig heeft gemaakt aan diefstal van winkel
goederen. Vervolgens vraagt men u naar uw certificaat voor het besturen van 
een winkelwagentje en moet u een blaastest ondergaan. Wee degene die het 
wagentje op de hielen van zijn voorganger parkeert. Vervolgens krijgt u een 
kleurrijk jasje aan en plaatst men een zwaailicht op uw hoofd om de andere 
klanten te weten dat u eraan komt 
Beste lezer, begrijp me goed - ik wil regelgeving in het algemeen niet in het 
belachelijke trekken, noch doe ik een poging grappig te zijn. Ook binnen de 
archiefwereld doen zich de laatste tijd ontwikkelingen voor die je als oude 
genealoog aan het denken doen zetten. 
Vroeger was er geen beveiliging en een slechte dienstverlening. Nu hebben 
we een m.i. uitstekende dienstverlening maar heel veel beveiliging. 
Persoonlijk stoor ik mij er niet aan, ik voel me niet aangesproken en het 
schijnt helaas nodig te zijn ... 
Zo publiceerde het Nationaal Archief in augustus 2006 zijn nieuwe bezoe-

- kersreglement. De directeur van het Nationaal Archief schreef hier ; "De 
aantrekkingskracht van delen van de collecties blijkt in de laatste jaren sterk 
toegenomen, waardoor de geldelijke waarde van het beheerde cultuur
historisch erfgoed gestegen is. Vanwege deze aantrekkelijkheid en waarde 
zijn wij helaas genoodzaakt om de bescherming van de collectie aan te 
scherpen. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat, door het stimuleren van 
verantwoord gebruik van archieven, dit kwetsbare erfgoed ook voor een 
toekomstige gebruiker beschikbaar blijft (einde citaat). 
De gevolgen zijn dat per 1 augustus een nieuw studiezaalreglement van 
kracht is, wat in de praktijk neerkomt op een aantal maatregelen. 
Zo diende ik mij opnieuw in te schrijven bij een zeer publieksvriendelijke 
mevrouw (daar lag het dus in het geheel niet aan). Ik diende het nieuwe 
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registratieformulier in te vullen, te lezen en te ondertekenen. Men mag 
slechts uitsluitend met een potlood schrijven en wel op A5 papier (21 x 15 
cm) en beslist niet groter. Men mag met een doorzichtige tas het archief in 
en ook met een laptop computer zonder hoes. Fotokopieën moeten zijn 
voorzien van een stempel van het Nationaal Archief en kopieën die u niet 
zelf heeft gemaakt dienen in een gesloten enveloppe te worden aangeboden. 
Attributen als etuis, tasjes en brillenkokers mogen niet naar binnen worden 
gebracht. Uw sleutels en portemonnee kunt u in een doorzichtig tasje 
meenemen of anders in een kluisje achterlaten. 
Mijn eerste reactie was: is dit nu allemaal nodig? Eerlijkheidshalve moet ik 
de leiding van het archief gelijk geven. Zelf heb ik niets te verbergen dus doe 
ik er niet moeilijk over. Het is nu eenmaal gebleken dat dit soort maatregelen 
nodig zijn. Slechts een zeer klein gedeelte van de archiefbezoekers 
(natuurlijk geen NGV-ers) maakt zich schuldig aan kwalijke praktijken en ik 
denk dat we ons als overgrote meerderheid moeten verzoenen met dergelijke 
maatregelen 
Ondanks alles moeten we reëel zijn en ook zien dat de dienstverlening en de 
beschikbaarheid van archiefmateriaal de laatste jaren alleen maar 1s 
verbeterd. Misschien dus toch maar even doorbijten, in ons aller belang. 

Roelof Vennik 

Boekrecensie 
Het ROTTERDAM boek door Arie van der Schoor 
Waanders Uitgevers/ G.A. Rotterdam - 448 blz. ISBN 90 400 8944 2 
In de loop der eeuwen zijn er honderden boeken en artikelen over het mooie 
Rotterdam verschenen. Al snel borrelt zich dan de eerste reactie naar boven: 
'Alweer een boek over Rotterdam" opnieuw oude wijn in nieuwe zakken?' 
Nee, dit werkje biedt ons wel degelijk iets nieuws. Het fraai uitgevoerde 
boekje met harde kaft biedt wel degelijk iets nieuws. Het leest bijzonder 
prettig en is een mengeling van een mooi plaatjesboek en een boek vol 
nuttige 'weetjes' over de geschiedenis van Rotterdam. Het nodigt uit om zelf 
de verdieping te zoeken door eigen nieuw onderzoek naar de behandelde 
onderwerpen. Elke bladzijde belicht een onderwerp uit de rijke Rotterdamse 
geschiedenis en is van een illustratie in kleur voorzien. 
Een kleine selectie uit de opmerkelijke en niet alledaagse onderwerpen in 
chronologische volgorde: 1572 Spaanse terreur, 1656 vrouwenarbeid in de 
haven, 1690 Het Costern1anoproer, 1723 De Latijnse school" 1774 Schouw
burg op de Coolsingel geopend. De Pokkenepidemie van 1817, De eerste 
HBS voor jongens 1865, maar ook recentere onderwerpen zoals het bezoek 
van Paul Kruger in 1901, De Chinezen op Katendrecht 1935, De Jazzlegende 

222 1340 NGV - afdeling Rotterdam e.o. Jaargang 20 - najaar 2006 



Coleman Hawkins in de stad in 1937, tot de Rellen in de Afrikaanderwijk 
(1972) en het fenomeen Fortuijn (2002). 
Volgens mij is het boekje een echte aanrader die in de boekenkast van geen 
enkele Rotterdammer mag ontbreken. 

Roelof Vennik 

Boekrecensie 
HET W APENBOEKJE VAN WILLEM JANSZ, glasschilder in Den 
Haag, met een parenteel van zijn nazaten uitgewerkt tot ca 1700 
door F.M.J. van Aesch en B de Keijzer, Rotterdam 2006-11-05 
ISBN 10 90-78451-02-05 105 blz. 
Jubileumuitgave van de Zuid-Hollandse Vereniging voor Genealogie "Ons 
Voorgeslacht". 
Het mag een vernieuwend idee worden genoe1nd dat de auteurs van dit boek
je genealogie en heraldiek op een bijzonder prettige wijze hebben weten te 
combineren. Het oorspronkelijke wapenboekje werd door een publicatie 
onder de titel "Uit de collecties van de Hoge Raad van Adel" in de 
Nederlandse Leeuw, het tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genoot
schap Voor Geslacht- en Wapenkunde, onder de aandacht gebracht. 
Het boekje uit 1565 is in zijn geheel opgenomen en geheel in kleur afge
drukt. Het orgineel telt 4 7 bladzijden en heeft een perkamenten on1slag. 
De aanleiding tot het aanleggen van dit wapenboekje door Willem Jansz ts 
op de verso zijde van het titelblad geschreven: 

lek Willem Jacobsz. Glaes1naecker 
·woenende Inden hage attestere onder mijn 
Handteijcken dat lek alle d wapenen staende 
In dit bouck groot 4 7. bladeren binnen mijn 
Leven tot versouck van partijen op 
Diverssche plaetsen gemaect hewbbe In glaessen ende 
Ten versoucke van Jacob van Dorp woenende 
Inden hage voirs, de voirs. Wapenen geconterfeyt 
Actu111 den xix en in Meije Anno XVe vijff 
Ende tsestich. W, Jacopsz. 

Het parenteel van Willem Jacobsz is een publicatie zoals men die mag 
verwachten van de beide kwaliteitsgenealogen en laat een grote bekwaam
heid zien. Het parenteel is uitgewerkt tot ca. 1700. 
Enkele familienamen uit het parenteel: de Putter, van Geel, Berrits, de Jong, 
Blaris, de Jager en Koek. 

RoelofVennik 
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VRAGENRUBRIEK I Van R(h)e(e)nen 
Emst Jansz. Van R(h)e(e)nen, woonde Blommersdijck (1718), later op de 
Rotte in 't Swaanshals (1719-1727). Hij wordt vermeld als Emst van 
Rhenen, biersteecker, heeft een huys en een commany winckel met f4:-:- als 
verponding in kohier van 7 tot 28 maart 1742 te Lekkerkerk, begr. 
Lekkerkerk 5-2-1781, tr. le Hillegersberg 6-3-1718 Neeltje Leendertsdr. de 
Bruijn, ged. Hillegersberg 6-5-1696, begr. ald. 3-1-1729, dochter van 
Leendert Pietersz. de Bruijn en Magdalena Ariensdr. Post. Hij tr. 2e 
Rotterdam 15-11-1729 Lijsbet Jacobsdr. de Clercq, ged. Lekkerkerk 24-5-
1693, begr. ald. 11-3-1757, dochter van Jacob Jansz. Clerq en Crijntje 
Pietersdr. 
Uit het 1 e huwelijk 7 kinderen ( 1719-1727) te Rotterdam gedoopt. 
Gevraagd: Het voorgeslacht van Emst van R(h)e(e)nen. 
Antwoord wordt gaarne ingewacht door Ir. E.N.M. van der Graaf (Enno) uit 
Delft, penningmr. Ons Voorgeslacht en bereikbaar via e.van.der.graaf@ 
hccnet.nl (zie ook www.onsvoorgeslacht.nl). 

VRAGENRUBRIEK II Boer(s) 
I Willem Boer(s) doop Capelle op dÎJssel 9-4-1762 zoon van IJsbrand 
Boer(s) en Ariaantje Verbruggen. Het gezin verhuist in 1773 naar Kralingen. 
Volgens Notariële acte woont hij in 1808 te Y sselmonde. Wie weet waar / 
wanneer deze Willem Boers gehuwd/overleden is? 

II Adrianus Boers, IJsbrand Boers, Martinus Boers, geboren Krimpen a/d 
IJssel resp. 9.3.1807.23-5.1810 en 2-1-1820. Zonen van Leendert Boers en 
Maria van Dijk. De drie broers komen voor in de Volkstelling van 1829 te 
Stormpolder. Het gezin verhuist in 1830 naar Kralingen. Van IJsbrand en 
Adrianus geen gegevens meer gevonden. Marinus komt nog voor in de latere 
Volkstelling te Kralingen. Wie weet meer over ( één van) deze broers Boers? 

111 Neeltje Boer(e) doop Bleskensgraaf 31-1-1768 dochter van Teunis Jansz 
Boer en Lijsbet Adriaansze Slingeland. Ondertrouw Stonnpolder 11-12-
1802 met Klaas Boer(s) van Capelle op dÎJssel. Deze overlijdt Stormpolder 
15-11-1827. Neeltje komt voor in de Volkstelling van 1829 te Stormpolder 
bij haar zoon IJsbrand Boers maar niet langer in de Volkstelling van 1839. 
Vraag: Wanneer/ waar overlijdt Neeltje Boere. 

IV Naria Boers, geboren Ouderkerk a/d IJssel 27-9-1816 dochter van 
Cornelis Boers en Maartje van Dijk. Gehuwd Krimpen a/d IJssel 28-4-1838 
met Willem Spoormaker. Deze overlijdt Nieuw Lekkerland 6-1-1853. Maria 
verhuist daarna o.a. naar Krimpen a/d IJssel (1854), Alblasserdam (1856-
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1860 bij zoon Cornelis Spoormaler), 1878 naar Nieuw Lekkerland naar 
Haastrecht bij haar zuster Ariaantje gehuwd met Pieter Benschop) en 1887 
naar Zevenhuizen. 
Vraag waar/ wanneert overlijdt Maria Boers na 1887.? 
Gaarne bericht naar de heer N .Pollen, Berberisstraat 28, 2565 XB Den Haag. 

VRAGENRUBRIEK ID 
WAT IS HET VOORGESLACHT VAN DE VROUWEN VAN DE HEREN 
VAN NEDERVEEN? 
I In 'De genealogieën van Nederveen' door de heren F.B.M. en C.J. van 
Nederveen (een uitgave van de Stichting van Nederveen uit 2006) geven de 
auteurs een goed onderbouwde en gedocumenteerde stamreeks van de 
Heren van Nederveen. Deze sluit aan op mijn kwartieren die in deze tak nog 
vele hiaten kent wat betreft de aangehuwde vrouwen. 
Zo trouwt Frans Jansz van Nederveen voor 1524 met Jacobmina Reijms, de 
vermoedelijke moeder van dochter Beatrix. 
Wat is het voorgeslacht/ kwartieren van Jacobmina? 

II Jan Pietersz van Nederveen, geboren ca 1450 en overleden na 1512, 
trouwt Luytje van Beeck van 's Hertogenbosch. 
Wat is het voorgeslacht/ kwartieren van Luytje? 

111 Pieter Jansz van Nederveen ca 1420 volgens overlevering gered uit de St 
Elisabethsvloed van 1421 en vermeld tot 1488 trouwt Margarieta van 
Putseloe, overleden voor 23.06.1468. 
Wat is het voorgeslacht/ kwartieren van Margarieta.? 

IV Pieter Jansz van Nederveen, verkrijgt 1388 de Heerlijkheid Capelle. 
Gehuwd met Y senbeel Godevaertsdr, van Os, dochter van Godevaert en 
Mechteld NN. 

"' Wat is het verdere voorgeslacht / kwartieren van Y senbeel? 

V Jan Willemsz van Nederveen ( de Brabander), beleend door de Graaf van 
Holland met het Ambacht Nederveen in de parochie Capelle 13.09.1325. 
Gehuwd met Elizabeth Pieters van Tierloot, een dochter van Pieter van 
Tierloot, schepen van Breda in 1377. 
Wat is het verdere voorgeslacht / kwartieren van Elizabeth? 
Uw bijdragen aan deze speurtocht worden gaarne ingewacht door R.K. 
Vennik, Burg.v.Slijpelaan 45, 3077AD Rotterdam, tel. (010) 479 0668, of 
per e-mail roelof.vennik@tiscali.nl . 
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Opsporing in de regio gezocht! 
Advertenties "Oprechte Haerlemse Courant " 17e eeuw, 

6 juli 1666 - De heer van Sommersdijck heeft binnen Rotterdam een witte 
shespichelde Hondt Sijnde een Teef, verlooren, de Ooren ende het Hooft root, blindt 
aen het rechter Oogh, kreupel aen de voorste slincker Poot, ende is van aert van 
Lagh Hondt, maer niet geleert Soo ijemant deselve vindt ende in den Haghe, aen 
dselve Heer van Sommersdijck restitueert sal Twee Ducatons vereert werden: 
(vermoedelijk gaat het hier om Cornelis Aerssen van Sommelsdijk (1637-1688). Hij 
kocht in 1683 van de West Indische Compagnie 1/3 deel van de kolonie Suriname 
en werd tot gouverneur gekozen Onder zijn bestuur werd de basis gelegd voor de 
latere bloei van de plantage-economie. 
In 1688 werd hij door muitende soldaten vermoord). 

25 januari 1667 - Burgemeesters ende Regeerders der Stadt Gouda mutificereb bij 
desen dat eenen Jan Jansz in de Wandelinge geneaemt Ian Mouritsz out omtrent 27 
laren, zijnde met de laetste Retourschepen gekomen uyt Indien ende middlertijt 
binnen de voorsz, Stadt getrouwt, een Persoon van gemeene lengte een weynigh 
Pockdalig, ende rootachtigh van aengesicht, hebbende Blont hayr, kort ende 
gekrukt?, gekleer met een graeuw Charge kleet en een bruijnen Innocent, waen aen 
staen Goutdraetachtige knoopen, met een rooden Hoet, op Dinsdag tusschen den 11 
en 12 deser Maent Ianuary, sig niet heeft ontsien syn eigen Huys-Vouw, seer 
moorddadigh, met syn Opsteecker te infligeren acht Wonden, waer van deselve 17 
derselver maent is komen te overlijden, en dat gemelde Heeren aen den genen die 
den voornoemde Persoon sullen overleveren in Handen van de iustitie tot een 
Vereeringe sullen geven driehondert Gulden. 

OP VERKENNING 
bij het Gemeentearchief Rotterdam 
In deze rubriek nemen we u mee (via o.a. de gegevens van de betreffende 
website) naar een voor Genealogen belangrijke vindplaats van bronnen. 
We houden het dit keer dicht bij huis, en gingen eens grasduinen op de site 
van het Gemeentearchief in Rotterdam. 
Naast het menu van de site geven we ook een aantal kerngegevens door. 
Wanneer uzelf een bijdrage hebt voor deze (bronnen-)rubriek: gráág! 
Veel plezier ermee! 

MENU: 
• Home 
• Bezoekersinformatie • Servicenormen 

• Adressen en openingstijden • Tarieven en auteursrechten 
• Studiezalen • Veelgestelde vragen 
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• Act1v1te1ten / Nieuws • Vakgenoten 
• Nieuws • (Documentair) Informatie 
• Pers • E-depot beheer 

• Agenda • Conservering 
• Rondleidingen • Extra's 

• Historisch Café • !;~J?osities 
• Cursussen 
• Lezingen 

• Archieven en collecties 
• Archieven 
• Digitale Stamboom 
• Notariële Akten 
• ,e_g_yw.t~kenitm~!! 
• Afbeeldingen, Beeld & Geluid 
• Bibliotheek 
• Kranten en Tijdschriften 
• Adresboeken 
• Mijn Historisch Rotterdam 

• Onderwijs 
• Algemeen 
• ~~st~onderwiis 
• Basisvorming 
• Tweede fase 
• SJ?Qr.en van Migx:ati~ 
• Van kind tot burger 
• Links 

• Onliite winkel 
• Zoeken_ en bestellen 
• Leveringsvoorwaarden 
• Help 
• Winkelwagen 

• Regio Rotterdam 
• Regionaal Historische Samenwerking 
• Albrandswaard 
• ~~rendreç.ht 
• Bergschenl1oek 
• Berkel en Rodenrijs 
• Bleiswijk 
• ~~lle aan den IJssel 
• Ridderkerk 

• Links 
• Genealogie 
• Historische Verenigingen 
• Archiefinstelling~n 
• Rotterdam 

• Forum 
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Gemeentearchief Rotterdam 

Openingstijden: 

Openings
tijden 

Bezoekadres 
Postadres 
Telefoon-
nummer 
Faxnummer 
E-mail 
Website 

Maandag: 13.00 - 17.00 uur 
dinsdag t/m vrijdag: 9.00 - 17.00 uur 
woensdagavond tot 21.30 uur (in juli en augustus tot 17.00 uur) 
(op hoogtij-dagen zoals 5 december sluit het Gemeentearchief 
om 16.00 uur 
op 25 en 26 december en op 1 januari is het Gemeentearchief de 
gehele dag_gesloten 
Bezoekadres: Hofdijk 651 - 3032 CG Rotterdam 
Postadres: Postbus 71 - 3000 AB Rotterdam 
Telefoon: ( 010) 24 34 567 of bel gratis het algemene informatie
Numn1er van de gemeente Rotterdam 0800 1545 
Telefax: (OIO) 24 34 666 
E-mail: Info@gar.rotterdam.nl 
Website: http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/ 

Bereikbaarheid per openbaar vervoer 

Tram: lijn 4 halte station Hofplein, lijnen 5 en 8 halte Schiekade + 4 min. lopen. 
Bus: Rotterdam CS 38, 97 of 49 halte Pompenburg + 3 min. lopen. 
Metro: Erasmuslijn halte stadhuis + I O min. lopen. 
Trein: station Rotterdam CS + tram of bus 

Bereikbaarheid per auto 

Per auto is het Gemeentearchief Rotterdam eenvoudig te bereiken. 
(Vanuit Utrecht volg Rotterdam noord). Volg de Rotterdamse Ruit tot de A 20 
(Gouda-Hoek van Holland). Neem op de A 20 afslag 14 (Rotterdam-Centrum) 
en volg de borden in de richting van het centrum. Passeer op de weg in de rich
ting van het centrum (Schieweg en de Schiekade) vijf kruisingen met verkeers
lichten en ga daarna links af de Heer Bokelweg in. Bij de kruising Schiekade - -
Heer Bokelweg staat het gemeentearchief al op een ANWB-bord aangegeven. 
Rij onder het spoor van de Hofpleinlijn door en rij onmiddellijk daarna rechtsaf 
de Katshoek in. De eerste straat links is de Hofdijk. 

Op de Hofdijk is voldoende parkeergelegenheid maar tussen 9 en 23 uur n1oet er 
wel voor het parkeren betaald worden. Tarief:€ 0,50 per 29 minuten. Betalen kan 
alleen met uw chipper of met een prepaid parkeerkaart, o.a. verkrijgbaar bij de 
VVV. Bij de receptie zijn parkeerkaarten te verkrijgen. 
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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 2006€ 8, 70 te 
voldoen op gironr. 3049072, t.n.v. Ned. Genealogische Ver. Afd. Rotterdam e.o. te Rotterdam. 

.l 

Het bestuur van de Afdeling is als volgt samengesteld: 

voorzitter: 
R.K. Vennik (Roelof), Burg. Van Slijpelaan 45, 3077 AD Rotterdam 

tel. (010) 479 0668, e-mail: roelof.vennik@tiscali.nl 
secretaris: 
L. Gijswijt (Leo), Hondiusstraat 175, 3021 NJ Rotterdam 

e-mail: 1. gijswijt@chello.nl 
penningmeester: 
A.Bonis (Ad), Boergoensevliet 17, 3082 KG Rotterdam 

tel. (010) 283 9661, zaak 299 0315, e-mail: info@bonis.nl 
leden: 
A. Hamelink (Arnold), Molshoefweer 27, 3363 JH Sliedrecht 

tel. (0184) 411 182, e-mail: ahamelink@planet.nl 
J.C. Okkema (Johan), Stadhoudersweg 108-a, 3039 CK Rotterdam 

tel. (010) 465 6277, e-mail: j.c.okkema@freeler.nl 
C. Nienoord (Cees), Lucretia van Merkemstraat 33, 3207 HN Spijkenisse 

tel. (0181) 630 890, e-mail cees.nienoord@planet.nl 

De taken zijn als volgt verdeeld: 
eindredactie 1340: 
A. Ouwendijk (Arie), Kortedijk 16 a-b, 3134 HB Vlaardingen 

tel. (010) 434 2474, zaak 435 3322, e-mail: ngv-1340@ouwendijk.nl 
verzending 1340: 
C. Richel - Hatersel Koning (Corrie), Coppelstockstraat 2, 3132 XN Vlaardingen 

afdelingsbibliotheek (ma Vm vr 9 -15 uur), 
p/a Streekarchief Eiland IJsselmonde, Hollandse Tuin 77, 3078 EE Rotterdam 
bibliothecaris: A. Hamelink (Arnold), adres zie boven. 

DIP-functionaris (Dienst Informatie en Promotie): 
C. Nienoord (Cees), adres zie boven 

Ondersteuning computerzaken: 
A Hamelink (Arnold), adres zie boven. 
Info-tijden: maandag tlm vrijdag 18.00- 23.00 uur, zaterdag 11.00- 20.00 uur. 

algemeen e-mailadres: info@ngvrotterdam.nl 

website: http://www. ngvrotterdam. nl 
discussie- en informatieplatform: http://www.ngvrotterdam.nl/forum 

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

© 2006 overname van teksten slechts toegestaan met vermelding van bron en auteur. 

Kopij voor het volgende nummer insturen naar de voorzitter. ISSN 1380.3891 


