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VAN DE AFDELINGS-BESTUURST AFEL 
Ondanks het feit, dat u in dit blad '1340' maar weinig 
'echte' wetenswaardigheden uit het afdelingsbestuurs
vergaderingen van onze 'Afdeling Rotterdam en Om
streken' aantreft, vergadert uw afdelingsbestuur toch 
met enige regelmaat. Sinds september zelfs met een 
vast schema: (tot aan de zomer) op elke eerste maandag
avond van de even maanden (en na de zomer van de on-even maanden). 
Hebt u uw bestuur dus mogelijk iets voor te leggen, dan weet u wanneer 
daarover gesproken zou kunnen worden. 
De bijeenkomsten voor het komende jaar zijn verder nog niet geprikt, maar 
in het volgende nummer van 1340 zult u ongetwijfeld de nieuwe lezingen 
weer kunnen lezen. 
In de samenstelling van het afdelingsbestuur is ook het een en ander veran
derd ... Sedert de Algemene Ledenvergadering van afgelopen voorjaar is het 
secretariaat (nu officieel) overgegaan van Leo Gijswijt naar Cees Nienoord. 
Ons bestuurlid met de meeste 'computer-kennis', Arnold Hamelink, gaf 
echter na de bijeenkomst aan dat hij wegens drukke zakelijke werkzaam
heden helaas van zijn bestuurslidmaatschap af moest zien. We zijn echter 
bijzonder blij dat hij wel heeft aangegeven dat hij - zolang er op zijn 
'kennisvlak' niet een nieuw bestuurslid is aangetreden - de zaken rond de 
website e.d. wil blijven behartigen. Wellicht een tip om daar dan ook 
binnenkort nog/weer eens een kijkje te gaan nemen! In elk geval past op z'n 
minst een bedankje voor jouw jarenlange inzet op dat vlak, Arnold! 
Ook is er nog gesproken over een nieuwjaarsborrel aan het begin van het 
nieuwe jaar. Gezien de uitslag van de leden-enquête, enkele jaren geleden, 
zou dat dan op één van de eerste zaterdagmiddagen in het nieuwe jaar 1noe
ten gebeuren. Het bestuur houdt dit idee in gedachten voor een volgend jaar, 
omdat het voor januari a.s. nog niet echt goed te realiseren is ... Mogelijk 
kan er nog wel iets worden gecombineerd met een jaarlijkse ledenver
gadering, in februari of maart a.s. 
Het bestuur is zich er ook van bewust, dat het draaien van een afdeling in 
grote mate afhangt van de manier waarop het bestuur haar leden bij die acti
viteiten betrekt. Daarom zal worden bekeken of het mogelijk is, om via het 
Internet onze leden persoonlijker te gaan benaderen (zie verderop). Dan is 
ook een reminder voorafgaand aan een lezingenavond een goede manier om 
ieder er nog even aan te helpen herinneren. 
Als we dan toch over de lezingenavonden spreken: de avond met als 
spreker de heer Moriën mag zeker geslaagd genoemd worden. Het was ook 
een onderwerp wat veel leden aanspreekt: genealogie en computer. 
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Jammer dat spreker, na het 'uitstorten' van zijn vele wetenswaardigheden 
niet iets op papier had om mee te geven - een soort syllabus waarmee ieder 
thuis het geleerde nog eens zelf kan proberen. Het bestuur zal in vervolg 
proberen om de sprekers een dergelijke 'hand-out' beschikbaar te hebben. 
Ook de andere gehouden lezingen dit najaar hadden een hoog informatief 
nivo, en ook daar werd de hand-out (maar ook een beter leden-bezoek)_node 
gemist ... 
Daarnaast werd ook het jubileum van het Rotterdamse archief door onze 
afdeling meegevierd: we hadden een standje en hebben aan een aantal 
belangstellenden wat leesvoer plus een aardigheidje weg kunnen geven. 

_ Dit waren zomaar een handvol onderwerpen welke o.a. tijdens de j .l. 
bestuursvergadering over tafel gingen, naast een aantal discussie-momenten 
waarvan we hopen in de toekomst de vruchten te kunnen plukken. [ao] 

Bestuur en Redactie wenst u allen 
Prettige Kerstdagen 

~-~ 

en een goede jaarwisseling, 
met daarna ( ook genealogisch) 

een goed 2008 toe! 

UW MAIL-ADRES IS NIEUWS WAARD ! 
Zoals al even in het bestuursblokje werd gemeld, wil de afdeling méér 
gebruik gaan maken van het fenomeen 'internet'. We hebben in een eerdere 
enquête al eens gevraagd of u over een eigen mail-adres beschikte, en bij elk 
nieuw lid wordt daar ook steeds naar gevraagd. Echter - nu we het 
binnenkort hopen te gaan gebruiken voor het rondmailen van ( een link naar) 
ons blad '1340' ( en wellicht ook voor andere tussentijdse informatie) 
blijken toch weer veel wijzigingen in het thans verzamelde bestand te zitten. 
We willen het toch eens gaan proberen, en zouden u willen vragen om ons 
uw mail-adres toe te willen sturen - tesamen met uw naam en uw 
woonplaats - naar 'ngv@ouwendijk.nl'. We willen dan de al eerder 
genoemde 'proef op de som' nemen en checken of internet-verzending ook 
voor onze afdeling ( en dan specifiek voor ons blad 1340) gebruikt zou 
kunnen worden. In een tweede stadium kunt u dan wellicht nog aangeven of 
u ons blad all één nog via de mail wilt ontvangen, of juist toch hecht aan de 
'papieren versie'. U mag er uiteraard van uit gaan, dat onze afdeling uw 
privacy hoog in het vaandel heeft, en wij zullen dan ook nimmer het 
adressenbestand vrijwillig doorgeven aan anderen. [ao] 
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NIEUWE LEZINGEN-LOCATIE 
Sinds dit najaar worden de genealogische 
lezingen gehouden in de Rustburcht in 
Rotterda1n-zuid. Een prima locatie, goed 
bereikbaar en 'parkeerbaar', en dus alle 
moeite van een bezoek waard! 
De avond over computergenealogie op 
18 oktober j.l. was goed bezet en het bij
wonen waard. 
De lezing was 'laagdrempelig' van opzet 
en daardoor was ze voor zowel beginners 
als gevorderden goed te volgen. 
Ook konden er veel vragen beantwoord 
worden. Daarnaast gaf de avond een dui
delijk beeld van het gebruik van de com
puter en internet.in het genealogische on
derzoek, al zal vooral de oudere generatie 
er toch nog aan moeten wennen. 
Zo'n overgang moet wel geleidelijk aan 
gaan. In ieder geval was het bij de aanwe
zige bezoekers wel duidelijk: de computer 
in de genealogie is een pré. 
Leuke bijkomstigheid: tijdens deze avond 
stond ons nieuwe 'PR-wapen': de stan
daard met het NGV-logo, uitnodigend 
vóór in de zaal! 

TIP: kijk ook eens de volgende interessante 
site: http://www.geneaknowhow.net/ 

Cees Nienoord / bew. Arie Ouwendijk 

LEZERS REACTIE 
Misschien vindt u het leuk te weten dat op de site die hoort bij mijn boek 
'De proefkolonie' ook informatie staat over de afgevaardigden naar de 
eerste landbouwkolonie uit uw werkgebied. De gezinnen van Anthonie 
Gerards uit Rotterdam, Leonardus Biemans uit Gorinchem, Jan Breukel uit 
Maassluis, Dirk Houtman uit Vlaardingen, de weduwe Vergeer uit Gouda 
en Adrianus Kranendonk uit Dordrecht waren in oktober 1818 door hun 
stedelijke subcommissie van weldadigheid naar het experiment in 
Frederiksoord van de Maatschappij van Weldadigheid gezonden. 
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De pagina's zijn te bereiken www.deproefkolonie.nl en dan 'herkomst' en 
dan staan ze bij Zuid-Holland bij elkaar. 
Elders op de site staan nog enkele stukken die betrekking hebben op uw 
werkgebied. www.deproefkolonie.nl en dan 'Archiefstukken' en dan: 
- begin juni 1820, Dordrecht leegt zijn weeshuis 
- juli 1820, over een Vlaardingse wees 
- september 1820, Schiedam publiceert namen van haar kolonisten, 
- april 1821, subcommissie Maassluis 
- april 1825, over de Rotterdammer Messchert 
Ik hoop dat u het interessant vindt. Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd 
welkom. 
Met vriendelijke groet, Wil Schackmann 

VERRE VERWANTEN 
Het radioprogramma 'Verre verwanten' kwam op 22 september j.l. vanuit 
Rotterdam, want waar kun je beter terecht met een onderwerp als "Twee 
Eeuwen Nederlands Onderwijs". 
De binnen de NGV welbekende Jan Willem Koten vertelde in het 
programma waarom leerkrachten een belangrijke rol spelen in de 
genealogie. 
Verre Verwanten gaat het land in, op zoek naar oude verhalen op historisch 
belangrijke plekken. De uitzending, over de geschiedenis van het onderwijs, 
kwam dus dit keer vanuit het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam en 
ging over twee eeuwen Nederlands onderwijs: van de dorpsschool van Ot en 
Sien tot het veelkleurige onderwijs in het MSN-tijdperk. Ben Kolster sprak 
hierover met Tijs van Ruiten, directeur van het museum. 
Onderwijzersfamilies hebben overigens een aantal prominente Nederlanders 
voortgebracht: Theo Thijssen, schrijver én onderwijzer, Frits Bolkestein, 
voormalig fractievoorzitter van de VVD, en Tineke Netelenbos, oud 
ninister Verkeer en Waterstaat. Jan Willem Koten, deskundig op het gebied 
van de Nederlandse onderwijsgeschiedenis, komt zelf ook uit een 
onderwijsfamilie, en hij vertelde waarom leerkrachten zo'n belangrijke rol 
spelen in de genealogie. 
Verder liep verslaggeefster Ingrid Koning door zes klaslokalen uit vroeger 
tijd: van de dorpsschool uit 1662 tot het klaslokaal uit 1960. 
Verre Verwanten Radio: wekelijks vanaf een bijzondere historische belangrijke 
plek in Nederland. Elke zaterdag van 14.00-14.45 uur op Radio 5 (747 AM). 
Het programma is ook via de website van Verre Verwanten terug te luisteren: 
http://www.20eeuwennederland.nl/radio. 

Cees Nienoord / bew. Arie Ouwendijk 
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DIGITAAL BEZOEK AAN ARCHIEVEN NEEMT TOE 
Het aantal digitale bezoeken aan webarchieven is het afgelopen jaar fors 
toegenomen. Dat blijkt uit het eerste gezamenlijke meerjarenverslag van de 
archiefinspecteurs van de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en 
Flevoland. Interesse in de ( familie )geschiedenis van de eigen 
woonomgeving is de belangrijkste reden voor een archiefbezoek. 
Vrijwel alle randstedelijke archieven zagen in 2006 het aantal website
bezoekers toenemen. Het Regionaal Archief Leiden ( + 7% ), het Noord
Hollandse Gen lias voor stamboomonderzoek ( +5%) en het Stadsarchief 
Amsterdam ( + 15%) behoren tot de steigers. 
Digitaal toegankelijke archieven zijn laagdrempelig en trekken meer 
bezoekers aan. Verdere digitalisering is nodig om ook meer jongeren en het 
grote publiek te bereiken, zo luidt de conclusie van de provincies. Op dit 
moment is informatie nog versnipperd en is er een gebrek aan landelijke 
coördinatie. De gezamenlijke Archiefinspecteurs pleiten in hun meerjaren
verslag daarom voor één historische virtuele Collectie Nederland, naar Brits 
voorbeeld, die onder landelijke regie van het Nationaal Archief valt. 
Dankzij de financiële hulp van de betrokken provincies zijn de archieven 
gemoderniseerd en betere toegankelijk gemaakt voor het publiek door 
modernere gebouwen met ruimere openingstijden. De randstedelijke 
provincies scoren hoog als het gaat om het aantal gemeenten en waterschap
pen met professioneel beheer van het historisch archief In de Randstadpro
vincies is slechts 15,5% van de gemeenten en waterschappen niet aangeslo
ten bij een archiefdienst, landelijk ligt dat percentage op 35%. Als gevolg 
van complexere wetgeving, gemeentelijke herindelingen en waterschaps
fusies werken de provinciale archiefinspectiediensten in de Randstad nauw 
samen, waardoor kennis makkelijker gedeeld wordt en provincies gebruik 
kunnen maken van elkaars specialismen. 
Wanneer u geïnteresseerd bent in het complete Verslag van de 
randstedelijke provinciale archiefinspectie 2005-2006, dan kunt u bij de 
afdeling Commu-nicatie (telefoon 070 - 441 66 22) een digitale versie 
aanvragen. [ao] 

DE WALVISVAART IN DE REPUBLIEK 
en de Rotterdamse sporen hiervan in de 17c eeuw. 
Heden ten dage is de walvisvaart vrijwel geheel verdwenen. Uit het oogpunt 
van dierenwelzijn en milieu is het bejagen van deze groep zoogdieren in en 
kwaad daglicht komen te staan. Internationale afspraken hebben er niet te 
geleid de jacht geheel aan banden te leggen. Onder het mom van 
wetenschappelijk onderzoek zijn het vooral de Japanners die zo nog steeds 
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exclusieve restaurants van hun voorraden voorzien. Wanneer men deze, op 
zich schandalige, handelswijze van andere landen veroordeelt dient men 
zich wel te realiseren dat het nog geen halve eeuw geleden is dat ook 
Nederland zich met deze jacht bezighield. 
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"Bootschip zeylende voor de \Vind". 

In de l 7e eeuw was de walvisvaart zelfs van groot belang voor onze econo
mie en speelden de Hollanders een belangrijke rol in de walvisvaart. 
Wanneer men bij benadering met de jacht op walvissen is begonnen is 
echter niet duidelijk, maar Noorse kronieken uit de 9e eeuw maken er reeds 
melding van. 
In de eeuwen daarna waren het vooral de Basken die zich in de walvisvaart 
bekwaamden en vanuit steden als Biarritz, St Jean de Luz en Bayonne zich 
met kleine bootjes op zee waagden. 
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Een eerste gedetailleerde beschrijving van de walvisvaart van de Basken 
door Ambroise Paré zag in 1564 het licht.. 
Aan het einde van de 16e eeuw waren zowel de Engelsen als de Hollanders 
bezig een zeeweg via het Noorden te vinden om zo China, Japan en Indië te 
kunnen bereiken. 
Spitsbergen in het hoge Noorden werd in 1596 door Willem Barentsz en Jan 
Jacobsz Rijp bereikt. Spitsbergen dat al in 1194 door Noorse vikingen was 
ontdekt en vervolgens verlaten, was mede door de extreme koude een 
moeilijk bewoonbaar oord. We kennen het ook van de bekende schoolplaat 
uit onze jeugd en het verhaal over het behouden huis van onze geschiedenis
leraar. Het waren dan ook niet de Hollanders maar de Engelsen die al in 
1608 de walvisvaart op de Spitbergse kust gingen beoefenen. 
Op initiatief van de uit Vlaanderen afkomstige La1nbert van TweenhuUsen 
werden in 1611 te Amsterdam inschrijvingen geopend op een kapitaal tot 
oprichting van een maatschappij voor de walvisvangst. 
Deze inschrijving bleek een succes en in 1612 werden twee schepen uitge
rust die vanuit Amsterdam naar Spitsbergen vertrokken. Het feit dat de daar 
aanwezige Engelsen het eiland claimden als een ontdekking van de kapitein 
Willoughby weerhield de Hollanders niet de jacht op de walvis te openen. 
De eerste jaren van de Hollandse walvisvaart verliepen weinig voorspoedig. 
Een tweede door de Hollandse reders ondernomen tocht in 1613 mislukte 
doordat de Engelsen hun vanggereedschap hadden gestolen en ze onverrich
ter zake zonder walvissen moesten terugkeren. Het risico om op deze basis 
in de walvisvaart te investeren was hoog en ging in 1614 Jan Jacobse May 
op zoek naar andere walvisgronden die hij uiteindelijk op het naar hem 
genoemde Jan Mayenland zal vinden. 
Daarop werden op initiatief van Van Tweenhuijsen de walvisreders vereni
ging tot de Noordse Compagnie die in 1614 aan de Staten Generaal octrooi 
aanvroeg om met uitsluiting van alle anderen tot de walvisvaart gerechtigd 
te zijn en deze onder bescherming van 's lands oorlogsschepen uit te 
oefenen. Bij decreet van 27 januari 1614 werd de Noordse Compagnie het 
uitsluitend recht verleend om de walvisvaart voor de tijd van drie jaar uit te 
oefenen op of tot de kusten van de landen tussen Nova Zembla en Fretum 
Davids, inclusief Spitsbergen, Bereneiland, Groenland enz. 
De Instructie van 29 april van dat jaar die door de Staten Generaal werd 
vastgelegd venneldde niet uitsluitend de walvisvangst als doel maar ook het 
ontdekken van nieuwe landen. 
In de daarop volgende jaren bleven er zich schermutselingen voordoen 
tussen Engelsen en Hollanders. Zo plunderden Engelsen Hollandse 
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nederzettingen wanneer ze waren verdwenen en maakte nu ook 
Denemarken aanspraak op het visrecht onder de Groenlandse kust. 
De situatie werd dusdanig grimmig dat de Staten Generaal in 1616 besloten 
5 convooischepen met de walvisvloot mee te geven en de Noordse Compag
nie geschut te lenen om de walvisvaarders te bewapenen. 
In 1618 werd een Engels schip dat voor de derde maal een Hollands~ neder
zetting had vernield en geplunderd opgebracht en naar Holland mee
genomen. 
Als vanzelfsprekend waren de Engelsen niet gelukkig met deze actie en in 
oktober 1618 werd door de Britse gezant een dreigende nota aan de Staten 
Generaal aangeboden. Het conflict werd echter op Spitsbergen uitgevochten 
en een diplomatieke oplossing werden door ons van tafel geveegd. De 
Denen manouvreerden al even onhandig en raalcten van de wal in de sloot 
toen ze een tolheffing instelden bij Vardohus. Hiermee dreven ze de 
Hollanders en de Engelsen naar verder gelegen Russische havens waarmee 
bovendien handel werd aangevangen. 
De bewering dat Spitsbergen een deel van Noorwegen was maakte ook al 
weinig indruk. De Hollanders bleven er tot 1829 de voornaamste onderne
mers. De Noordse compagnie of Groenlandse compagnie was evenals de 
V.O.C. in Kamers opgedeeld. Aanvankelijk waren er de Kamers van 
Amsterdam, Rotterdam, Hoorn, Enkhuizen en Delft. In Zeeland hadden we 
de Kamers van Vlissingen, Middelburg en Veere en tenslotte kwamen daar 
in 1636 de Friese kamers van Harlingen en Stavoren bij. 
Deze Kamers waren het lang niet altijd met elkaar eens zodat er veel 
geschillen waren met betrekking tot de walvisvaart o.a. om het Jan Mayen
eiland . Het gevolg was dat in 1618 en "kleine Noorsche Compagnie" 
bestaande uit Delftse reders zelfstandig de winstgevende visserij op Jan 
Mayeneiland ging uitoefenen . Toen in 1621 beide compagnieën octrooi
verlenging aanvroegen bij de Staten Generaal bleek het bijzonder lastig een 

G vergelijk tot stand te brengen. De kleine Delftse compagnie zag zich beperkt 
en diende zich te houden aan een bepaalde vangstquote. 
Eind 1622 kwam er opnieuw een samensmelting tot stand waarbij de 
Delftse compagnie een aandeel in de rechten van de Noordse compagnie 
verkreeg. 
Ook met de Zeeuwen is van een dergelijk conflict sprake geweest (zie Palm 
blz.62 e.v.). 
Nu de Hollandse walvisvaart vaste grond in het Noorden begon te krijgen 
besloot men er nederzettingen te vestigen en er ook te overwinteren. Mede 
om vernielingen en plunderingen van concurrerende naties tegen te gaan. 
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De volgende jaren verliepen gunstig voor de walvisvaart zo is ook bekend 
dat de bekende admiraal Michiel Adriaansz de Ruijter in zijn jeugd in 1633 
onder schipper Jochem Jansen op de Groene Leeuw op walvisvaart ging 
naar het Jan Mayenland. 
In dat zelfde jaar is er een vaste ploeg die zowel de traankokerij op 
Smeeren-burg (Spitsbergen) als op Jan Mayen bevolkt. De eerste proef op 
Jan Mayen mislukt als alle zeven overwinteraars aan de scheurbuik of door 
bevriezing om het leven komen. 
Op 11 maar 1633 vaardigde de Noordse compagnie bij plakkaat een verbod 
uit tegen het deelnemen in vreemde walvisvaartondernemingen en tegen het 
verkoop van schepen en tuig of het verhuren van matrozen en den vreemde. 
Ook bevatte het een nadrukkelijk verbod dat 'geene ingezetenen der Vere
nigde Nederlanden uit deze provincies of andere landen op de walvisvaart 
ofte andere zeemonsters zouden varen anders dan in dienst van de 
Compagnie'. 
In oorlogstijd hadden de Staten het recht om het uitlopen van 
walvisvaarders te verbieden. Ook werd spoedig bepaald dat de 
walvisvaarders alle blubber, olie, beenderen enz. van walvissen niet anders 
dan naar Nederlandse markten mocht worden gebracht. 
Van 1633 tot 1636 beleefde Smeerenburg op Spitsbergen haar grootste 
bloei. Er werd een kerk gebouwd en een wal opgeworpen en kanonnen 
geplaatst tegen kapers. Vers brood werd er gebak.ken en wanneer het gaar 
was werd er op een hoorn geblazen. 
De walvisvaart was voor ons land van groot belang. 
IJsbrand Dobber één van de voornaamste aandeelhouders van de Noordse 
Compagnie kocht in 1620 op de Keizersgracht in Amsterdam een terrein 
waar in 1621 en 1625 de eerste entrepots verschenen. Aanvankelijk kookte 
de compagnie haar traan op Spitsbergen zelf maar nadat de zeevisserij haar 
intrede had gedaan werd de blubber mee naar huis genomen om daar te 
worden gekookt. 
De gedode walvissen werden langszij van de schepen gehaald. Het spek in 
vaten gekuipt. Het in Nederland gesmelte traan was van mindere kwaliteit 
dan het vers ges1noltene. De compagnie had aan eerste eigen kokerij in 
Zaandam. In 1631 stond de compagnie op het toppunt van haar macht. 
De Friezen boden echter enige concurrentie . De Friezen deden bij de Saten 
hun best om de verlenging van het monopoly te beletten. Dit bleek echter 
vruchteloos. Toch verleenden op 22 november 1634 de Staten een octrooi 
voor 20 jaar aan de Friese walviscompagnie waarvan alle ingezetenen van 
het gewest die een bedrijf uitoefenden lid zouden moeten zijn. 
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De walvisvaarders van de Noordse compagnie stonden onder bevel van een 
commandeur. Menig zeekapitein had zijn opleiding als Groenlandvaarder 
genoten. De schepen waren 100 tot 118 voet groot met een bemanning 
tussen de 28 en 50 personen. De sloepen aan dek waren voor de walvisvaart 
ingericht en waren elk 20 voet lang met 6 man personen met harpoenen. 
De eerste harpoeniers waren tot ca 1640 Basken. Pas na omstreeks 1640 
verschenen Hollandse en Duitse harpoeniers op de schepen. -
Soms moesten er meerdere sloepen aan te pas komen een walvis binnen te 
halen. 
Het einde van de compagnie kwam na veel geruzie in 1642 maar de 
walvisvaart floreerde nog lang daarna. De naar het vaderland meegenomen 
traan deed dienst als lampolie en werd voornamelijk naar Frankrijk 
uitgevoerd. Ook was de traan van belang voor de fabricage van groene zeep, 
het raffineren van zwavel en het bereiden van sommige leersoorten. 
Wanneer men een schip ging uitrusten kwam hier veel bij kijken. 
De uitrusting en proviandering kostte veel tijd. 
Hard brood (2/3 rogge en 1/3 tarwe) zacht brood. Voor een schip van 35 
man, 15 vaten hard, en 1 zakken zacht brood, 28 zakken erwten, 8 ton vlees, 
13 quartelen boter , 1000 pond kaas, 500 pond spek, 900 pond stokvis en 28 
vaten bier en tenslotte 2 ½ anker brandewijn.Voor de vangst 425. nieuwe 
vaten, 60 walvislijnen, 50 eikenhouten harpoenstokken, 40 nieuwe en 10 
oude harpoenen, 50 lansen en 10 blubbermessen .. 
Een commandeur verdiende f 125,-- per maand, f.25,-- voor zijn uitrusting 
en f 20,-- tot f.25,-- per aangeboden walvis en een tevoren vastgesteld 
percentage van de traanopbrengst. 
De Stuurman verdiende f.60.-- en ontving eveneens een opbrengst uit het 
traan. Harpoenier f.50,-- en een percentage doch niets van de baleinen. 
Timmerman f. 36,--/ f.40,--. Bootsman en kok F.22,--. Bottelier f.28,--. 
Barbier of chirurgijn f.26,--. Ervaren matroos f. 18,-- of f.20,--. Jong 

" matroos f.14,-- of f.16,--. Koksmaat f.12,--. Kajuitjongen f. l 0,-- of f.11,-
Voor elke walvis ontving de stuurman van een sloep f.3,-- premie. 
De lonen lagen in verhouding van die tijd hoog. 
Het besluit van de Staten Generaal in 1642 het monopoly niet te verlengen 
had verstrekkende gevolgen. Door de Engelse burgeroorlog kwijnde de 
Engelse handel en scheepvaart. Daardoor kon de walvisvaart zich in ons 
land sterk uitbreiden. 
Ook de jacht op zeehonden en walrussen begon professionele vormen aan te 
nemen. 
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Het particulier initiatief kreeg nu meer vrijheid bij het uitrusten van schepen 
voor de walvisvaart. Het convooi bleef echter bestaan alsmede de 
beschermende bepalingen zoals het verbod tot uitvaren in oorlogstijd. 
Als tegenprestatie verlangde de overheid ene bescheiden tarief aan rechten. 
De vele oorlogen belemmerden de geregelde walvisvaart en de bemanning 
deed vaak dienst op de oorlogsvloot. 
Zoals te verwachten werden onder de huidige omstandigheden walvisvaar
ders in het buitenland verkocht of onder een vreemde vlag ondergebracht. In 
1633 was dit ten bate van de Noordse compagnie verboden, maar was dit bij 
de opheffen van de compagnie komen te vervallen. Een nieuw verbod werd 
daaro1n op 10 maart 1661 uitgevaardigd. Er werd bepaald dat ieder schip dat 
ter walvisvaart vertrok een waarborgsom van f.6000,-- gestort diende te 
worden 01n zekerheid te hebben dat direct na afloop van de vangst de lading 
in Nederlandse havens zou worden verkocht. 
Er ontstond in die jaren een organisatie van reders waarbij commissarissen 
werden gekozen voor het toezicht op de uitvoering van de voorschriften 
onder de naam 'Gecommitteerden van de Groenlandse visserij'. 
Ontduikingen vonden regelmatig plaats. Na in vrede met Engeland in 1667 
en om het bedrijf weer op gang te brengen werd er in 1669 amnestie 
uitgevaardigd voor alle commandeurs en matrozen die gedurende de oorlog 
in strijd met de wet bij buitenlandse walvisvaarders dienst hadden genomen. 
In 1670 werden voor Hollandse walvisvaarders inkomend rechten 
opgeheven en die voor buitenlandse echter verdubbeld tot 4%. 
Hierdoor ontstond een opleving van de walvisvaart en werden per jaar soms 
wel 200 schepen uitgerust. 
Zorgdrager geeft geschatte aantallen over het aantal schepen en gevangen 
walvissen. 
Tussen 1619 en 1719 werden jaarlijks 240 schepen uitgerust die elk 
gemiddeld 10 vissen vingen. 
De volgende aantallen schepen en gevangen walvissen zijn ontleend uit L 
W.H.G. Palm. • 
1670-1679 981 schepen 5748 walvissen 
1680-1689 1966 schepen 9487 walvissen 
1690-1699 900 schepen 5331 walvissen 
1700-1709 1628 schepen 7935 walvissen 
1710-1719 1407 schepen 4749 walvissen 
1720-1728 1304 schepen 3439 walvissen 
1729-1738 858 schepen 2198 walvissen 
1739-1748 302 schepen 1041 walvissen 
1749-1758 1337 schepen 4531 walvissen 
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1759-1768 
1769-1778 
1779-1788 
1789-1794 

1323 schepen 
893 schepen 
391 schepen 
287 schepen 

3016 walvissen 
3197 walvissen 
1698 walvissen 
1011 walvissen 
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l 8e eeuws bootschip voor de walvisvaart. 
Langzij de boten, aan b·akboord t\vee onder elkaar. 

Literatuur: 
Mr. A. Beaujon: Overzicht van de Nederlandse visserijen 1885 
J.G. van Dillen van Rijkdom en regenten,Jaarboek tot de Economische 

Geschiedenis van Nederland tijdens de Republiek p.246-
155 

S. Hart 

, S.P. L'Honoré Naber 

S. Muller 
W.H.G.Palm 
C. G. Zorgdrager 

De Eerste Nederlandse tocht ter walvisvaart 
(Jaarboek Amstelodamum) 
Walvisvaarten, Overwinteringen en Jachtbedrijven 
in het hooge Noorden 1931 
Geschiedenis van de Noordse Compagnie 1874 
Walvisschen en Walvischvaart 1946 
Bloeiende opkomst der aloude en hedendaagse 
Groenlandse Visserij 1728. 

In het Rotterdamse Gemeentearchief vinden we 43 verwijzingen naar de 
walvisvaart. We noemen: 
O.N.A. 12.09.1619 Jacob Jacobsz, varentman 44 jaar en Stoffel Senten 
oud 24 jaar, Willem Willemsz van Rotterdam, 21 jaar Op verzoek van 
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Dirck Butgers en Jan Engelen dat zij op het schip de Waterhond onder 
schipper Claes Jansz naar Groenlànd ter walvisvaart zijn. Dat zij 

een walvis hebben gevangen en in stukken gesneden om traan te koken en 
in de buik een ongeboren jong vonden. 
O.N.A. 31.10.1621 Dirck Aryensz, 22 jaar verklaart op verzoek van 
Jasper Claesz j .m. van Veuren met Mathijs jansz Hoepstock naar Groenland 
zijn gevaren ter Walvisvangst. In de Engelse baai is Mathijs Jansz dooe een 
brekend touw gewond geraakt en vervolgens naar Rotterdam teruggekeerd. 
O.N.A. 20.06.1621 Jan Andriesz, scheepstimmerman verklaart dat hij 
met het schip de Kat onder schipper Heijndrick Peljaert is gevaren van hier 
naar Mauritius (Jan Mayen) om op walvisvaart te gaan. Het schip is aldaar 
op een ijsschots gelopen. Claes Dircksz heeft met zijn schip Nimwegen het 
scheepsvolk van De Kat gered. Dick Rutten, stuijrman van Peljaert heeft 
namens het Scheepsvolk requirant doen aanzeggen naar huis te willen 
terugkeren, waarna Peljaert het commando over het schip aan hem heeft 
overgegeven. 
O.N .A. 22.02.1622 Borgstelling Gerrit van Cessel of Kessel en, tingieter 
stelt zich borg voor Adriaen Dirixsz coperslager te Schiedam voor de 
restbedrag van kleding Pieter Engelen arbeider aan Cornelis Davitsz heeft 
verstrekt. Cornelis davitsz is op 7.7.1621 aan de Noordcaep verdronken toen 
hij op walvisvaart was op het schip van Cornelis Huijbrechtsz van 
Wassenaer. 
O.N.A. 12.10.1623 Willem Pedi, generael van 8 schepen voor de 
walvisvaert in Groenland verklaert op verzoek van Jan Douglas, Schotsman 
die als matroos bij hem in dienst is geweest, dat hij zich goed van zijn taak 
heeft gekweten en in 1624 weer met hem naar Groenland zal varen. 
O.N.A. 06.05.1630 Jacob Pietersz Noelelaer, commandeur op de 
Groynlantse walvisvaart en Annetgen Jacobs benoemen elkaar wederzijds 
tot erf gen aam. 
O.N.A. 04.05.1633 Pedro de Gastengarde, harponnier 40 jaar, legt op 
verzoek van de Directeuren van de Noordse Compagnie een verklaring af 
over de Walvisvangst op Spitsbergen. (Voor 1640 waren de meeste 
harpoeniers Basken, pas daarna kwamen er ook Hollandse en Duitse 
harpoeniers). 
O.N.A. 17.02.1635 Joost Adriaensz van Coulster, rust zijn schip "de 
Windhont"uit voor de Walvisjacht bij IJsland. Deelnemers in deze 
overeenkomst totaal 12 pers. 
O.N.A. 18.04.1635 Hendrick Meesz Coel, mede gemachtigde van de 
andere bevrachters tekent een bevrachtigsovereenkomst met Dirck Dircxsz, 
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schipper van het schip "De Fortuijn"om in de wateren rond IJsland op 
walvisvangst te gaan. 
O.N.A. 31.03.1635 Willem Peck en Cent Bouwensz komen met Rijck 
Anthonisz Belleman, Schipper van het schip "De Kersseboom"overeen dat 
hij op walvisjacht zal geen in de buurt van Mauritius en Spitsbergen. 
O.N.A. 06.01.1636 Verklaart Thonis Jacobsz, bootmansmaat 24 jaar 
oud, Jasper Robbertsz de Smith, voorbootsgezel 29 jaar oud, Jan Andriesz, 
voorbootsgezel 28 jaar en Ary Pietersz bootsgezel 21 jaar die allen op de 
vorige reis gevaren hebben onder Jacob Pietersz Notelaer, commandeur op 
de walvisvaart op de Noordkaap verklaren op zijn verzoek dat Marten 
Black, harpoenier op hetzelfde schip de commandeur om de tuin heeft 
geleid met een valse verklaring over de aanwezigheid van een vis. 
O.N.A. 10.01.1636 Willem Pedi, Nicolaes Pelichs (Veleichs), Willem 
Roberts en Cent Bouwens, allen reders, komen met Barthout Ariensz, 
schipper overeen dat deze via het eiland Mauritius en Spitsbergen ter 
walvisvaart zal trekken waarvoor hij de som van 3250 gulden zal 
ontvangen. 
O.N.A. 13.01.1636 Jasper Robbertsz, 29 jaar, Thomas Jacobsz, 
hoochbootsmaet 24 jaar, Arent Pietersz 2 ljaar, Joris Pouwelsz, 30 jaar, Ary 
Jeroensz, 23 jaar, bootsgezel, Cornelis Jansz 't Lam, 23 jaar en Cornelis 
Jansz van Rotterda1n 24 jaar die met commandeur Jacob Pietersz Notelaer 
gevaren hebben op walvisvaart aan de Noordkaap leggen een verklaring af 
over werkweigering van een harpoenier. 
O.N.A. 17.10.1640 Huurovereenkomst van en schip Andries Soury 
voor 1/8 deel, Willem Cruijger voor ½, Joannes van de Meijden ¼ deel en 
Jacob Navander voor 1/8 deel komen overeen een schip te huren en uit te 
rusten voor de walvisvaart. 

Roelof Vennik 
DEELNEMERS GEVRAAGD 
voor het Project Genetische Genealogie in Nederland 
Vrijwel iedereen, die genealogisch onderzoek doet naar zijn of haar 
(mannelijke) voorouders, krijgt vroeg of laat te maken met 'puzzels' die 
vaak moeilijk op te lossen zijn. Men heeft bijvoorbeeld duidelijk 
aanwijzingen om de opgebouwde stamreeks met nog enige generaties 
verder terug de tijd in te brengen, maar er ontbreekt bewijsvoering over het 
bestaan van één generatie een zogenaamde 'missing link'. Of er zijn een 
paar families met dezelfde weinig voorkomende achternaam ( die soms 
vanuit het buitenland in Nederland zijn komen wonen) en waarbij het de 
vraag is of zij wel of niet een gemeenschappelijke voorouder hebben. Ook is 
het mogelijk dat in een bepaalde streek families voorkomen die van oudsher 
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hetzelfde (erfelijke) wapen voeren, maar waarbij een familieband in de 
mannelijke lijn oorspronkelijk niet te bewijzen valt. En ook als er geen 
aanwijzingen zijn van verwantschap bijvoorbeeld door het voeren van 
verschillende achterna-men kunnen families uit een bepaalde regio wel 
degelijk tot hetzelfde geslacht behoren, maar hoe is dat aan te tonen? 
Dergelijke hardnekkige 'puzzels' of open vragen kunnen nu mogelijk 
opgelost worden met behulp van DNA-techniek. We zullen de toepassfng 
van deze techniek in het vervolg' Genetische Genealogie' noemen. 
Als u met een dergelijk hardnekkige puzzel zit, dan is het 'Project 
Genetische Genealogie in Nederland' wellicht uw redder in de nood. 
Bovendien geeft genetische genealogie antwoord op de interessante vraag 
welke route uw verre voorouders hebben gevolgd in de afgelopen duizenden 
jaren om daar terecht te komen waar u ze in de bronnen uiteindelijk tegen
kwam. Dit onderzoek geeft tevens antwoord op de vraag tot welke 'grotere 
stam' van de menselijke familie u behoort. 

De Nederlands Genealogische Vereniging en de Zuidhollandse Vereniging 
voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht' werken beiden mee aan het landelijke 
'Project Genetische Genealogie in Nederland'. Het project is een initiatief 
van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapen
kunde in het kader van de viering van haar 125-jarig bestaan volgend jaar 
2008. 
Sinds enige jaren is er sprake van een duidelijke toename in de belangstel
ling voor genetische genealogie, die enerzijds gegenereerd wordt door de 
uitbreiding van het aanbod van wat genetisch onderzoek kan opleveren en 
die anderzijds ook zelf die uitbreiding van het aanbod genereert. 
Het belang van een betrouwbaar inzicht in het in Nederland voorkomend 
genetisch materiaal wordt al sinds geruime tijd door diverse disciplines 
onderschreven. De genetische genealogie belooft de horizon van genealo
gisch onderzoek op termijn aanzienlijk te verbreden. 
Genetische genealogie biedt de mogelijkheid familierelaties vast te stellen 
die niet via archiefonderzoek vastgesteld kunnen worden en biedt tevens de 
mogelijkheid om die familierelaties die wel via geschreven bronnen vast
gesteld kunnen worden biologisch te bevestigen. 
Het project zal bestaan uit het verzamelen van zowel genetisch als genealo
gisch materiaal van enige honderden Nederlanders via het afnemen van 
wangslijm (middels het eenvoudig schrapen met een stokje van de binnen
kant van de wang). Daarbij is gekozen voor het verzamelen van de erfelijke 
informatie over het Y-chromosoom. Het Y-chromosoom is altijd van de 
vader afkomstig en wordt in principe één op één doorgegeven. Kortom het 
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Y-chromosoom van een vader en zoon zijn op zijn minst bijna geheel 
identiek. Ook over meerdere generaties blijft het Y-chromosoom vele 
gelijke kenmerken houden. De kleine mutaties die optreden helpen de 
'stamboom' op te bouwen. Dit maakt het onderzoek naar het Y
chromosoom bij uitstek geschikt om gekoppeld te worden aan genealogisch 
onderzoek. 
Een hieruit voortvloeiend nadeel is dat het onderzoek naar het Y-chromo
soom alleen maar gedaan kan worden met behulp van mannelijke donoren. 
Dat houdt in dat vrouwen, die informatie over de genetische stamboom van 
hun vaders familie willen ontvangen, een mannelijk familielid bereid 
moeten vinden als donor op te treden. Mannen en vrouwen, die deze 
informatie willen ontvangen over bijvoorbeeld hun moeders familie, dienen 
een mannelijk lid van de moeders familie bereid zien te vinden als donor op 
te treden. 
Door middel van dit onderzoek wordt de haplogroep van de deelnemer 
vastgesteld; het grotere familieverband, de 'stam', waar de familie uit 
afkomstig is. Zo kan ook min of meer vastgesteld worden welk traject over 
de wereld de voorouders in de stamreeks in de afgelopen duizenden jaren 
hebben afgelegd. De 16 markers op het Y-chromosoom die worden 
onderzocht geven aan welke andere families tot dezelfde familie of 
mannelijke stamreeks behoren. 

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het Forensisch Laboratorium van 
de Rijksuniversiteit Leiden onder leiding van Professor Peter de Knijff. De 
werkgroep 'Projectgroep Genetische Genealogie in Nederland' heeft voor 
dit instituut gekozen vanwege de hoogstaande kwaliteit van het onderzoek. 
Daarnaast zal het Laboratorium het DNA van de deelnemers ook 
vergelijken met het DNA dat bij het laboratorium al bekend is uit 
archeologisch onder-zoek. Te noemen de Graven van Holland, de opgraving 

v,/ van het middeleeuw-se kerkhof te Eindhoven, het verzamelde materiaal 
voor de zoektocht naar de 'Oer-Vlaardinger' e.d. 
Het is de bedoeling om de eerste resultaten medio 2008 aan de deelnemers 
mee te delen. Tijdens het congres dat in oktober 2008 zal worden gehouden, 
zullen de bereikte resultaten naar buiten worden gebracht. Deelnemers 
hebben de mogelijk te kiezen voor openbaarheid van de gegevens of niet. 
De eerste 300 deelnemers, die zich aanmelden, krijgen de tnogelijkheid de 
resultaten (eventueel) gekoppeld aan een (geïllustreerde) stamreeks, te 
publiceren in een boek. Dit boek zal onder auspiciën van het Koninklijk 
Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, de Nederlands 
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Genealogische Vereniging en de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie 
'Ons Voorgeslacht' worden uitgegeven. 

Vanzelfsprekend dienen de deelnemers zich ervan bewust te zijn dat het 
biologische erfelijke materiaal in niet alle gevallen 100% gelijk hoeft te zijn 
aan dat wat het 'papieren· onderzoek aan genealogisch materiaal heeft 
opgeleverd. 
Het DNA-onderzoek blijft beperkt tot 16 markers, die voor de genealogie 
van belang zijn. Het onderzochte materiaal zal nergens anders voor gebruikt 
worden. Erfelijke ziekten kunnen en zullen bijvoorbeeld hier niet uit 
aangetoond worden. Het materiaal blijft alleen bewaard voor dit onderzoek 
wat contractueel vastgelegd wordt tussen de deelnemende verenigingen en 
het Forensisch Laboratorium. 
Een dergelijk onderzoek met de door de werkgroep gewenste kwaliteit 
(haplogroep en 16 markers) en zorgvuldigheid zal bij een deelname van 
minstens 400 personen per persoon€ 155,- bedragen. 
Deelnemers aan dit hoogst interessante project, dat een nieuwe fase inluidt 
in het genealogisch onderzoek in Nederland, kunnen zich bij ons per e-mail 
of schriftelijk aanmelden of verdere inlichtingen verkrijgen bij Toon van 
Gestel, email: awjmvangeste1@cs.com of 040-2524598, Prins Alexander
straat 16, 5616 BL Eindhoven. 

Degenen, die zich opgegeven hebben als deelnemer, worden uitgenodigd 
om op 24 januari 2008 aanwezig te zijn op de 'innamedag' te Leiden. Op 
deze dag zal een lezing gehouden worden over genetische genealogie en 
worden de monstersetjes uitgedeeld en kunnen na het afnemen van het 
wang-schraapsel weer worden ingeleverd. Voorts zullen alle deelnemers 
worden gevraagd - indien voorhanden - een goed uitgewerkte stamreeks in 
te leveren. 
Locatie: zaal 028 in het Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1 2311 BD 
Leiden. 
Tijd: 13.30-15.00 uur, 24 januari 2008. 
Nationale Werkgroep Genetische Genealogie: 
Hans Aeijelts Averink Leo Barjesteh van Waalwijk van Doorn 
Toon van Gestel Ben de Keijzer Marcel Kemp 
Jan Willem Koten Christoph ten Houte de Lange Frans Plooij 
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SCHIPPERS TE DORDRECHT 
(volgens de volkstelling van december 1861) 
Op 12 en 13 december 1861 is er waarschijnlijk een volkstelling gehouden 
van alle opvarenden van de op dat moment in Dordrecht bevindende 
schepen. Het gaat om in totaal 121 schepen. 
Ik heb alle schippers in alfabetische volgorde gezet met daarachter de evt. 
verdere opvarenden. De namen en geboortedata en -plaatsen van evt._kin
deren heb ik niet in de lijst opgenomen. Het register is te vinden in het 
stadsarchief Dordrecht/DiEP in archief 6 inventarisnummer 4605. De 
schippers die hun domicilie hadden in Dordrecht, worden ook vermeld in 
het gewone bevolkingsregister van Dordrecht 1860-1890. Schippers die 
elders hun domicilie hadden, zullen in het bevolkingsregister van die be-
treffende gemeente geregistreerd staan. mw. E.R. van Dooremalen 

AKKERMANS, Petrus (Oosterhout 13-11-1824), met vrouw Maria van Erp 
(Waspik 20-8-1815), stiefdochter Cornelia Dinsina de Bond (Waspik 13-9-J 846) en 
schippersknecht Johannes Hubertus Mo(n)tens (Waspik 24-7-1836) op de 
'Franciscus', allen wonende te Oosterhout; 
ANGELINO, Franciscus (Ochten 5-3-1821), met vrouw Elizabeth Bomius 
(Dordrecht 28-12-1821) op 'De 3 Gebroeders', wonende te Ochten; 
BAKKER, Jacob (Groningen 20-9-1823), met vrouw Hendrika Pruis (Groningen 
15-10-1828), 3 dochters en 1 zoon op de 'Hendrika', wonende te Groningen; 
BAKKER Pzn, Klaas (Meppel 7-4-1815), met vrouw Claasje Hugens (Schutsloot 
1-5-1811) en 2 dochters op 'De Vrouw Klaasje', wonende te Meppel; 
DEKKERS, Johannes (Deest 17-7-1820), met vrouw Wilhelmina Joosten 
(Bommel 6-2-1824) en 6 kinderen op 'De Vrouw Wilhelmina', wonende te Deest; 
BERG, Adrianus v.d. (de Mijl 6-7-1818), met vrouw Pietje Bonig (Alblasserdam 
19-5-1824) en 2 kinderen op 'De Vrouw Pietje', wonende te Dordrecht (kaart 1 /43); 
BILT JES, Hendrik Wilhelm (Emmerik 2-10-1813), met vrouw Anna Cornelia 
Verschuere (Waspik 17-11-1826) en 4 kinderen, wonende te Amsterdam, en 
dienstbode Maria Anna 16-12-1837) en schippersknecht Nicolaus van Voorden 
(Herwijnen 27-6-1827), beide wonende te Waspik, op de 'Anna Cornelia'; 
BIRD, kapitein John (Ipswich 21-9-1822), stuurman Thomas Pitt (lpswich 19-5-
1833) en matrozen Leonard Daldy (Jpswich 5-11-1833), Joseph Brown (Wallis 6-4-
1838), Francis John (Plymouth 9-10-1829), William Brown (lpswich 2-2-1842) en 
Thomas Elmer (lpswich 11-3-1840) op de 'Mary', allen wonende te lpswich; 
BLAAUW, Bartele KJaasies (Heerenveen l 5-11-1806; gehuwd), met dochter 
Antje Blaauw (Nieuwe Diep 4-6-1843) op 'De Maike', wonende te Heerenveen; 
BLOKZIJL, Steven (Hoogeveen 6-4-1830, met vrouw Hannigje Mijnnen 
(Avereest 1-4-1833) en dochter Katharina (Avereest 18-10-1859) op 'De Jonge Jan', 
wonende te Avereest; 
BOER, Jogchem Thomas de (Sloten 17-12-1814), met vrouw Aagje de Bock 
(Woudsend 27-2-1817) en 2 dochters en 6 zonen op de '3 Gebroeders', wonende te 
Sloten; 
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BÖESER, schipper Adam den (Dirksland 11-8-1803) op de 'Niets Zonder Gods 
Zegën', wonende te Dijkwater (Zeeland); 
BOV ENS, Joannes Lambertus (Urmond 19-2-1817), met vrouw Helena Catrina 
Kramers (Dubbeldam 10-5-1826) en 4 dochters op de 'Zes Gezusters', wonende te 
Dordrecht (kaart 1 /46); 
BREUR, Arie (Hardinxveld 28-4-18 t 3), met vrouw Mijntje de Jong (Hardinxveld 
1-12-1813), 2 zoons en 3 dochters op 'De Goede Intentie', wonende te Hardinxveld; 
BRONGERS, kapitein Luitje 8. (Veendam 16-3-1834), stuurman Geert Koning 
(Noordbroek 3-12-1832), matroos Lammert H. de Groot (Wildervank 15-9-1842) 
enjongen Harm S. Leeuwes (Wildervank 26-2-1845) op de 'Klasina Arendina', 
allen wonende te Wildervank; 
COECK, Johannes (Niel (8) 12-12-1822), met vrouw Engeltje Slapha(a)k 
(Harlingen 8-2-1835) en schippersknecht Pieter Bogaards (Stavenisse 13-7-1838) 
op 'De Jonge Egidius', allen wonende te Moerdijk; 
COLLIER, kapitein Joseph (Wivenhoe 22-9-1822), stuurman Frederik Catt 
(Wivenhoe 10-2-1827) en matrozen Charles Cappack (Chester 7-5-1824), Charles 
Browns (Dantzig 18-8-1830), William Rowland (Bristol 14-12-1842) en John 
Stephes (Cork 9-3-1842) op de 'Lady de Crispignac', allen wonende te Wivenhoe 
(Schotland). 
DEMMER, Johann Hermann (Duisburg 10-5-1801), met vrouw Geertruida 
Fransina Braakmann ( Aard 6-1-1806) en 3 kinderen en schippersknechten Frits 
Rooschmit (Neder Wezel 3-5-1836) en Hendrik Link (Ober Wezel 18-5-1836), 
allen wonende te Emmerik; 
DIRKSEN, Johannes (Elden 24-12-1812), met vrouw Cornelia Tieman (Lith 26-
12-1817), 3 dochters en 4 zoons op de 'Dankbaarheid', wonende te Gendt; 
DORMOLEN, Willem (Griethuizen 1-12-1830), met broer Johannes (Ruhrort 18-
10-1835), zus Sybilla (Griethuizen 1-11-1828) en zus Petronella Dormolen (Xanten 
18-2-1839) op 'De Hoop', allen wonende te Ooij (Geld.); 
DORNEMAN, Wilhelm (Alsum 27-3-1807), wonende te Ruhrort, en zijn zoon 
schippersknecht Johan Dorneman (Stokkum 3-5-1840), wonende te Stokkum op de 
'Anna Maria'· .;....;;.;..;="'-..:...:.==> 

DREVERS, schippersknecht Johannes (Millingen 13-6-1840) op 'De Vrouw 
Johanna Geertruida', wonende te Millingen; 
EISES, Hendrik (Amsterdam 27-2-1815), met vrouw Hendrika Zoethout 
(Dordrecht 4-10-1817) en 5 kinderen op de 'Goede Verwachting', wonende te 
Dordrecht (kaart 1 /35); 
EISES, Marten Jobs. (Lemmer 2-8-1819), met vrouw Tetje de Boer (Sloten 18-9-
1824) en 2 kinderen op de 'Drie Gebroeders', wonende te Dordrecht (kaart 1/34); 
ERP, schipper Josephus van (Waspik 12-4-1837) op de '3 Gebroeders', wonende 
te Waspik; 
FENSTER, Johann Gerhards (Heerds 9-9-1819), met vrouw Maria Magdalena 
Fenster (Heerds 7-1-1829) en 4 dochters, schippersknecht Johann Ludwig Giemer 
(Heerds 9-6-1827) en dienstbode Anna Sophia Vossen (Neder Cassel 6-4-1840) op 
de 'Mein Vergnügen', allen wonende in de provincie Niederheim; 
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GAMEREN, Arnoldus Cornelis Wijnandus van (Nijmegen 25-9-1817), met 
vrouw Geertruida van der Horst (Vierlingsbeek 20-2-1823) en 4 kinderen, wonende 
te Druten; 
GEELISSEN, Theodorus (Urmund 6-2-1806), met vrouw Hendrika Veenhuis 
(Deutekom 18-2-1806) op 'De 3 Gebroeders', wonende te Dordrecht (kaart 1/31 ); 
GEENE, schipper Willem (Waspik 6-3-1804; gehuwd) op de 'Elisabeth 
Wilhelmina', wonende te Kampen. 
GELOER, Arij van (Sluis 30-1-1829), met vrouw Pieternella Johanna Wincmse 
(Vlissingen 7-9-1832), dochter Sara Arijetta (Vlissingen 29-6-1856), 
schippersknecht Arij Rietveld (Middelburg 13-11-1831) en schippersknecht 
Adriaan Verijke (Hoek 6-1-1835) op de 'Goede Hoop', allen wonende te Vlissingen; 
GERRITSMA, Hielke (Haske 11-9-1808), met vrouw Hendrika Molt (Hoogeveen 
14-11-1810) en 5 kinderen op 'De Hoop', wonende te Zwartsluis; 
GIESSEN, Gerard (Mulheim 12-7-1824), met schippersknecht Henrich Altenhof 
(Homberg 2-8-1833) op de 'Gluck auf Matthias', beide wonende te Ruhrort; 
GRAAUWMANS, Cornelis (Meerle 27-7-1815), met vrouw Antonia Trommel 
(Zevenbergen 3-8-1814) en 4 kinderen op 'De Vrouw Antonia', wonende te 
Zevenbergen; 
GROOT, Johannes de (Langeweer 29-1-1825), met vrouw Catharina Rijkevorsel 
(Moerdijk 31-10-1835), zoon Hendrik de Groot (Moerdijk 25-6-1858) en 
schippersknecht Christiaan Jansen (Bergen o/d Zoom 28-1-1841) op de 'Apollo', 
wonende te Hooge Zwaluwe; 
GUBBELS, Hendrik (Tegelen 17-9-1820), wonende te Tegelen, met zusters 
Hendrika Gubbels (Rotterdam 24-2-1826) en Wendelina Gubbels (Schiedam 28-4-
1828), beide wonende te Herwaarden, op de '2 Gezusters'; 
HAAN, Bastiaan den (Werkendam 7-J 1-1823), met vrouw Elisabeth van den 
Heuvel (Werkendam 27-10-1823) en 5 kinderen, en schippersknecht Cornelis den 
Haan (Werkendam 20-12-1832) op de 'Op Hoop van Zegen', allen wonende te 
Werkendam; 
HAAN, Reintje de (Breda 19-2-182 J ), wonende te Akkrum, en schippersknecht 
Jacob Engelsma (Oldeboorn 6-1-18 J 3), wonende te Oldeboorn, op 'De Vrede'; 
HAAN, Rijckkele Fedes de (Edam 23-3-1823), met vrouw Tjitske Hendriks 
Zwietink (Ureterp 30-11-1832) en 2 zoons en Sake Ales Dijkema (Akkrum 1-2-
1840) op 'De Harmonie', allen wonende te Akkrum; 
HAAS, Hubertus de (Ochten 23-8-1810), met schippersknecht Hendrikus 
Reijmers (Millingen 29-10-1822) op de 'Nooit Volmaakt', beide wonende te 
Millingen; 
HARTMANN, Hendrik (Keulen 4-3-1828), met vrouw Maria MuJleneis (Keulen 
10-1-1834), 2 zoons en schippersknechten Anton Schiffer (Coblenz 10-9-1831) en 
Arnold Schutz (Wezel 15-12-1843) op de 'Susanna', allen wonende te Keulen; 
HAZEWINDUS, Engbert Zweites (Ureterp 18-6-1793), met vrouw Jantje Vreerks 
van der Bij (Ureterp 13-1-1795) en zoons Pieter Engberts (Ureterp 18-10-1832) en 
Siebe Engberts (Ureterp 20-11-1835) op de 'Wisselvalligheid', allen wonende te 
Ureterp; 
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HAZEWINDUS, Uilke (Gorredijk 6-10-1816), met vrouw Hermina Demenie 
(Willemstad 21-1-1823) en 7 kinderen op 'De 4 Gebroeders', wonende te Gorredijk; 
HEEMSKERK, Willem (Leerdam 12-4- I 827), met vrouw Johanna Bats (Leerdam 
18-9-1825) en 4 kinderen op de 'De Goede Verwachting', wonende te Gorinchem; 
HEERSMA, schipperes Alida Heeres (Ureterp 28-10-1813), met dochters Fijtje 
Pieters Lindeboom (Dragten 6-9-1838), Grietje Pieters Lindeboom (Delfshaven 10-
5-1842) en Alida Pieters Lindeboom (Dordrecht 6-1-1849) op 'De Jonge Alida', 
wonende te Opsterland; 
HEINS, Klaas (Landschappolder Grou 9-9-1832), met vrouw Derkien Schuitema 
(Groningen 11-12-1835) op de 'Dirkiena', wonende te Groningen; 
HEUVEL, kapitein Arie Leendert van den (Werkendam 7-2-1830), stuurman 
Arie van der Esch (Papendrecht 30-7-1826), matroos Jan Adriaan van Buijten 
(Nieuw Gastel 22-8-1813), machinist Nicolaas de Kok (Dordrecht 16-9-1825), 
stoker Peteris Domzienie (26-3-1835; ongehuwd), matroos Jan Bostens ('s Bosch 
17-12-1834) op de 'Corns. de Witt', allen wonende te Rotterdam (behalve J.A. van 
Buijten, wonende te Moerdijk); 
HEUVEL, Cornelis van den (Werkendam 25-10-1810), met vrouw Jannigje Kuik 
Verheij (Werkendam 16-11-1814) en 7 kinderen op 'De Vrouw Maria', wonende te 
Werkendam; 
HEUVEL, Cornelis van den (Leeuwen 8-1-1802), met vrouw Gerarda Stoffels 
(Aam 24-1-1808) en 3 dochters op 'De Vrouw Wilhelmina', wonende te Nijmegen; 
HEUVEL, Willem van den (Werkendam 12-10-1822), met huishoudster Anna de 
Kraai (Werkendam 12-11-1822) en schippersknecht Cornelis Verboom 
(Werkendam 7-8-1843) op de 'Catrina', alle drie ongehuwd en wonende te 
Werkendam; 
HEIJBLOM, Marinus Cornelis (Oudenbosch 19-9-1844), geen.beroep, op de 
'Vrede Best', wonende te Oudenbosch; 
HOEKSTRA, Ruurt (Oude Haske 2-2-1831), met vrouw Grietje Volhand 
(Groningen 20-9-1832) en 2 kinderen en oom schippersknecht Ruurt Hoekstra 
(Kooten 1-11-1791) op de 'Magrieta', a11en wonende te Groningen; 
HOKKE, Pieter (Ooltgensplaat 7-1-1808), met vrouw Teuna Schriek (Zwaluwe 
28-1-18 J 8) op de '2 Gebroeders', wonende te Dordrecht (kaart 1 /32); 
HOPMAN, beurtschipper Arie (Amsterdam 11-6-1805), met vrouw Geertruida 
Teunisse (Amsterdam 20-5-1818) en 2 kinderen, wonende te Dordrecht (kaart 
1 /40); 
HORST, Johannes van der (Rotterdam 20-4-1808), met vrouw Allegonda van 
Breij (Cuijk 7-6-1817) en 7 kinderen op 'De Waarheids Vriend', wonende te 
Rotterdam; 
HORST, Johannes van der (Druten 4-8-1817), met vrouw Cornelia Rijke (Druten 
14-7-1826) en 5 zoons op 'De Vrouw Come] ia', wonende te Druten; 
HÜVERMAN, Theodoor (Ca1car 6-5-1809), met vrouw Aaltje van Waerden 
(Herwaarden 7-4-1805) en 3 kinderen op 'De Vrouw Elizabeth', wonende te 
Herwaarden;JAGER, Gerhard (Mu1heim 25-5-1825) op de 'Jonge Jager', wonende 
te Mulheim; 
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JEURISSEN, Jan (Doornenburg 5-5-1823), wonende te Bemmel, en 
schippersknecht Joseph van Meegen (Nijmegen 14-8-1842), wonende te Millingen; 
JONG, schipperes Grietje Harms de (Groningen 12-5-1800; wed.), met zoons 
Hendrik Hoekstra (Gorredijk 1-2-1836), Arend Hoekstra (Sliedrecht 24-6-1846) en 
schippersknecht Jurrien Reindert Kuipers (Groote Gast 15-6-1840) op 'De Vrouw 
Grietje', aJlen wonende te Groningen; 
JONG, Hessel Ebes de (Ureterp 17-1-1807), met vrouw lke Keipers Dorp~ijk 
(Nijkerk 15-11-1801) en 3 kinderen op de 'Aurora', wonende te Oldeboorn; 
JONG, Jan Ebes de (Ureterp 11-12-1796), met dochter Catrina Jans de Jong 
(Ureterp 5-1-1836) op 'De Vrouw Boudina', wonende te Ureterp; 
JONG, Oene Uilkes de (Ureterp 16-2-1804; wedn.) met zoon Uilke Oenes de Jong 
(Dragten 8-10-1835) en schoondochter Maaike Emst Beek (Dragten 9-3-1836) op 
'De Jonge Uilke', allen wonende te Opsterland; 
JONGE, Daniel de (Poortvliet 2-9-1807; wedn.), met zoon schippersknecht 
Dingenis de Jonge (Bruinisse 24-12-1830) en dochter Adriana de Jonge (Bruinjsse 
17-11-1835) op 'De Vrouw Jacomina', allen wonende te St. Annaland; 
JOOSTEN, schipper Jan Jurriens (Wildervank 7-1-1832), met schippersknecht 
Lubbe Soenna (Anloo 15-5-1841) op de 'Hoop op Zegen', wonende te Wildervank; 
KALFS, Hendrik (Ruhrort 4-10-1806) met vrouw Elizabeth Diou (Ruhrort 4-10-
1807), schippersknecht Peter Arenz (Oberwinter 5-11-1830) en schippersknecht 
Anton Michels (Oberwinter 10-8-1832) op de 'Cöln Nr. 17', allen wonende te 
Ruhrort; 
KAPTEIN, Cornelis Andreas (Brielle 10-8-1813), met vrouw Cornelia Oreans 
(Oudenbosch l 0-3-1815) op 'De Vrouw Cornelia', wonende te Oudenbosch; 
KESSEL, Adrianus Victor van (Druten 10-10-1807), met vrouw Henriette Jeanne 
Santheuvel (Venlo 7-10-1812) en 4 kinderen op 'De Jonge Adrianus', wonende te 
Druten; 
KLAASEN, Willem (Maren l 3-5-1817), met vrouw Johanna Offenberg (Emmerik 
22-3-1818) en dochter Wilhelmina Johanna Helena (Gorinchem 3-3-1856), 
wonende te Maren, en schippersknecht Johannes van Wamel (Utrecht 24-3-1824), 
wonende te Utrecht, op de 'Broedertrouw'; 
KLEJJ, Roelof ten (Hoogeveen 5-10-1826), met vrouw Grietje Giezen 
(Hoogeveen 7-4-1825) op 'De Vrouw Grietje', wonende te Hoogeveen; 
KOCHS, Heinrich (Mul heim a/R. 25-6-1825), met vrouw Johanna Oehler ( 18-8-
1829) en schippersknecht Hendrik Poll (5-5-1846) op de 'Anna', allen wonende te 
Mulheim; 
KOK, Jannus (Hoogeveen 7-7-1815), met vrouw Anna van Noord (Hoogeveen 3-
5-18 l 5) en zoons op de 'Anna', wonende te Hoogeveen; 
KOOPMANS, Nicolaas (Oldeboorn 14-11-1821) met vrouw Gooiske de Jong 
(Dragten 25-2-1825), 3 dochters en schippersknecht Jildert Fenema (Terhorne 30-
10-1830), allen wonende te Oldeboorn; 
KOUDENBURG, Hendrik (Ureterp 23-2-1826), met vrouw Antje Heersma 
(Ureterp 10-4-1823), 2 kinderen en schippersknecht Sjouke Bijlsma (Oldeboorn 
apr. 1825) op de 'Vrouw Antje', allen wonende te Grouw; 
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KRANEN DONK, Jacobus ('s-Gravendeel 9-8-1791, wedn.), en 3 kinderen op 'De 
Vrouw Elisabeth', wonende te Dordrecht (kaart 1/38); 
KRANENDONK, Johannes (Zevenbergen 1-1-1822), met vrouw Derkje Nijpjes 
(Willemstad 20-8-1833) en dochter Pietemella Kranendonk (Zevenbergen 1-11-
1859) op de 'Dankbaarheid', wonende te Zevenbergen; 
KUIPERS, Hans Helmers (Zevenbergen 18-10-1818), met vrouw Lena 't Hart 
(Dubbeldam 10-9-1821) op 'Zorg en Vlijt', wonende te Dordrecht (kaart 1/33); 
LOG HEM, Gerrit van (Arnhem 29-7-1831), met zijn stiefmoeder Alida 
Kamphuis (Arnhem 23-9-1831) en haar zoon Amoldus (Amsterdam 7-4-1855), en 
zijn broer schippersknecht Hennanus van Loghem (Amsterdam 10-10-1834) op de 
'Neerl. Luister', allen wonende te Amsterdam; 
LUKJE, Harm (Sappemeer 24-5-1824), met vrouw Wieske Boonstra (Grouw 1-
10-1826) en 2 zoons en I dochter op de 'Anna Eliza', wonende te Grouw; 
LUKKIEN, Jan A. (Wildervank 7-9-1817), met vrouw Anna E. Dik (Anlo 12-12-
1826), 3 zoons en 1 dochter op 'De Voorzorg', wonende te Anlo; 
MARIS, Arie Bastiaan (Willemstad 21-7-1800), met 3 kinderen op 'De Jonge 
Bastiaan', wonende te Dordrecht (kaart 1/36); 
MEGEN, schippersknecht Joseph van (Millingen 22-12-1839), op de 'Op Hoop 
van Zegen', wonende te Millingen; 
MONFROOIJ, Bart (Veen 7-6-1800), met vrouw Cornelia Bouman (Oude Tonge 
3-6-1813), 1 zoon en 5 dochters op de 'Op Hoop van Zegen', wonende te Tiel; 
NEURDENBURG, Willem Karel Arnold (Rotterdam 17-9-1828), visiteur ambu1. 
recherche te water, met schipper Jan Barendregt (Hellevoetsluis 4-3-1824), matroos 
Johannes Jacobus Baart (Aardenburg 12-2-1838) en scheepsjongen Jacobus 
Hendricus Ritmeester (Brielle 9-3-1843) op een recherche vaartuig, allen wonende 
te Rotterdam; 
NOLDUS, Laurens Thomas (Venlo 2-4-1794), met vrouw Antonetta Stikkelbroek 
(Venlo 17-6-1814) en 5 kinderen op 'De Vrouw Maria', wonende te Dordrecht 
(kaart 1/42); 
NUIJ, Gijsbertus (Doornenburg 23-5-1831), met neef Gradus Nuij (Oosterhout 
29-6-1835) en schippersknecht Troeleman Heli (Millingen 15-3-1829) op de 
'Everdina', allen wonende te Doornenburg; 
OOSTMANS, Adrianus (Steenbergen 15-5-1832), met zuster Diempena 
Oostrnans (Steenbergen 18-12-1833), zuster Wilhelmina Oostrnans (Steenbergen 
19-1-1837) en tante Helena de Looi (Roosendaal 8-10-1792) op 'De Vrouw Celia', 
allen wonende te Oudenbosch; 
OSCH, schippersknecht Johannes van (Gendt 28-10-1833) op 'Het Fortuin', 
wonende te Gendt; 
PETERS, schipper Theodorus Hendr.s (Millingen 15-9-1841) op de 'Nooit 
Gedacht', wonende te Millingen; 
PLUIJM, Adrianus van der (Dussen 11-3-1811; wedn.), met dochter Maria 
(Waspik 1837; ongehuwd) en schippersknecht Gerrit Klerks (Waspik 1837; 
ongehuwd) op 'De Jonge Maria', allen wonende te Waspik; 
PLUIJM, Johannes van der (Dussen 10-6-1815), met vrouw Johanna de Jong 

1340 NGV afdeling Rotterdam e.o. 306 Jaargang 21, no. 3 / 4 - winter 2007 



(Waspik I 8-5-1819), 2 kinderen en neef schippersknecht Nicolaas van der Pluijm 
(Waspik 23-11-1839) op 'De Vrouw Johanna', allen wonende te Raamsdonk; 
PONSEN, Pieter (Dordrecht 21-1-1809), met vrouw Alida Snelleman (Rotterdam 
15-11-1800) en 2 kinderen op de 'Pieter Adrianus', wonende te Dordrecht (kaart 
1/44); 
PRENGER, Hendrikus (Millingen 11-11-1816), met schippersknecht Adrianus 
van der Meer (Millingen aug. 1835) op 'Het Fortuin', beide wonende te Mi-Hingen; 
PRENGER, Johannes (Millingen 23-4-1823), met zus Gerarda Prenger (Millingen 
10-3-1830) en schippersknecht Hendrik Wimmcr (Grieth 11-6-1840) op 'De 4 
Gebroeders', allen wonende te MilJingen; 
REKKERS, Petrus (Waspik 17-12-1817), met vrouw Johanna Jagers (Culemburg 
11-6-1824), 2 zoons, zuster Huiberdina Rekkers (Waspik 17-4-1836) en 

t schippersknecht Co)enus Jansen (Oosterhout 17-2-1828) op de 'Nooit Volmaakt', 
allen wonende te Waspik; 
SANDBERG, Cornelis (Geertruidenberg 15-3-1829), met vrouw Maria Lussia 
(Dongen 28-4-1828) en schippersknecht Cornelis Dijkmans (Geertruidenberg 10-5-
1834) op de 'Antonie', wonende te Hoogeveen; 
SANDHÖVEL, kapitein Jacobus Hubertus (Groot Lith a/d Maas 6-12-1822), 
met vrouw Henriëtte Schlesinger (Rees 4-1-1830), zoon Jacob Herman Heinr. 
Sandhövel (Rees 24-4-1859), schoonzuster Emma Schlesinger (Rees 7-7-1839) en 
schippersknecht Robert Ossendorp (Rees 20-8-1839) op de stoomboot 'Dordrecht 
No. 1 ', allen wonende te Dordrecht (kaart 1/39); 
SCHAAP, Pieter (Dordrecht 13-11-1803), met vrouw Neeltje Breur (Giessendam 
12-9-1810) en 5 kinderen op de 'Jacoba en Adriaan', wonende te Dordrecht (kaart 
1/41); 
STOELDRAAIJER, Hendrik (Waspik 13-3-1813), met vrouw Cornelia van 
Seters (Raamsdonk 7-2-1823) op 'De 4 Gebroeders', wonende te Waspik; 
STOOTER, Gerrit (Meppel 22-11-1793; wedn.), met zoon Paulus Stooter 
(Rossum 16-7- I 8 I 8) en schoondochter Anna Benning ( Aiselburg 16-6-1820) en 
hun 3 kinderen op de 'Goede Verwachting', allen wonende te Waalwijk; 
STOOT ER, Jan (Zutphen 25-10-1802; ongehuwd), met zus Aaltje Stooter 
(Zutphen 20-12-1799; weduwe) en schippersknecht Paulus Beugeling (Deventer 
27-9-1822) op 'De 6 Gebroeders', allen wonende te Zutphen; 
STOOTER, Roelof (Deventer 29-9-1824), met vrouw Jansje Blomberg (Doesburg 
6-1-1837), 2 kinderen en Marigje Sleurink (Zwartsluis 28-12-1805) op 'De Jonge 
Herman', allen wonende te Deventer; 
STRIJP, Adrianus (Dussen 11-2-1802), met vrouw Johanna Kivits (Waspik 11-7-
1803) en 4 kinderen op de 'Dankbaarheid', wonende te Waspik; 
TIELE, Johann (Meid(e)rich 10-3-1808; gehuwd), met zoon schippersknecht 
Gerard Tiele (Ruhrort 22-9-1843; ongehuwd) op 'De Jonge Jacob', beide wonende 
te Meid(e)rich; 
TOUWKER, Jelle (Groningen 23-1-1826), met vrouw Aaltje van Dieken 
(Groningen 23-4-1824) en 4 kinderen op 'De Vrouw Aaltje', wonende te Groningen; 
VERNES, Arie (Dordrecht 7-8-1816), met vrouw Jacoba Helena Weinreich 
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(Dordrecht 21-7-1821) en 2 zoons op 'De Jonge Arie', wonende te Dordrecht (kaart 
1 /30); 
VEEN, Roelof van (Broekhuizen 10-1-1817), met vrouw Judik de Hoog 
(Dordrecht 27-1-1819), 3 kinderen, schoonbroeder en schoonvader op de 'Alle 
Morgen Nieuwe Zorgen', allen wonende te Dordrecht (kaart 1/37); 
VENEMA, Johannes (Akkrum 21-12-1827), met vrouw Maria Elisabeth Plantinga 
(Leeuwarden 13-12-1829) en schippersknecht Gerbe Stiemstra (Gorredijk 9-5-
1826) op de 'Op Hoop van Zegen', wonende te Amsterdam; 
VENEMA, P. Likelies (Stavoren 29-2-1820), met vrouw Betje Boeser (Dirksland 
27-8-1820) en 5 kinderen op 'De Jonge Jan', wonende te Dreischor; 
VERDOORN, Pieter (Werkendam 24-6-1790), met vrouw Lena Venus 
(Herwijnen 12-4-179 I ), zoon, dochter en kleinzoon op de 'Op Hoop van Zegen', 
wonende te Werkendam; 
VERHOEVEN, Jan (Griethuizen 11-5-1796), met vrouw Johanna Hussen 
(Dreumel 23-11-1798), en kinderen Jan (Nijmegen 29-3-1838), Theodora (Ruhrort 
23-4-1839) en Maria Verhoeven (Ruhrort 1-5-1844) op 'De Vrouw Johanna', allen 
wonende te Dreumel; 
VERSCHURE, schippersknecht Johannes (Oosterhout 21-9-1821) op 'De Jonge 
Hendrik', wonende te Oosterhout; 
VINK, Jobs. Frederik Antonie (Angeren 10-8-1838), met schippersknecht 
Hendrik Jansen (Doornenburg 15-6-1829) op de 'Eolus', beide wonende te Angeren; 
VOERMAN, Gerrit (Genemuiden 21-7-1815), met vrouw Carolina van Baggem 
(Utrecht 4-5-1816) op 'De Jonge Jan', wonende te Dordrecht (kaart 1/29); 
VOORDEWIND, Cornelis Johannes (Langweer 30-1-1807), met vrouw Pietertje 
Piers Jager (Dijken 14-4-1820) en 6 kinderen op 'De Vrouw Petronella', wonende te 
Slooten; 
VRIES, schipper Herman de (Oude Tonge 18-6-1821), met vrouw Pieternella 
Vogel (Oude Tonge 18-10-1806), stiefzoons schipper Willem Oosterling (Oude 
Tonge 1-3-1840) en schipper Besman Oosterling (Oude Tonge 30-5-1841) op de 
'Vrouw Magdalena', allen wonende te Oude Tonge; 
VRIES, Obet Y ske de (Ureterp 19-11- 181 1 ), met vrouw Trijntje Hendrik Holtrop 
(Haskedijke 2-7-1816) en 3 zoons op de 14 Gebroeders', wonende te Joure; 
WELIE, Johannes van (Druten 29-4-1830), met vrouw Johanna Heijmeriks 
(Druten 4-4-1826) en 3 kinderen, en schippersknecht Johannes Jansen (Gendt 4-6-
1840) op 'De Jonge Frans', allen wonende te Druten; 
WOUDSMA, Liekle Heeres (Linschoten 21-8-1821), met vrouw Antje Arjens van 
der Vegt (Oldenboorn 26-12-1823) en 7 kinderen en schippersknecht Bouke van 
der Werf (Oldenboorn 18-4- I 831) op de '3 Gebroeders', allen wonende te 
Oldeboorn; 
WIJNSTOK, Nicolaas Jans (Winsum 15-1-1815), met vrouw Hiltje Daniel Dost 
(Wildervank 24-12-1819), 4 zoons en 2 dochters op 'De 4 Gebroeders', wonende te 
Groningen; 
ZORG, Karel Frederik Julianus (Grave 24-4-1825), met vrouw Wilhelmina van 
Bart (Dordrecht 23-6-1833) en 2 kinderen op 'De Jonge Laurentius', wonende te 
Dordrecht (kaart 1/45); 
ZWEED EN, schipper Cornelis van ('s-Heer Arendskerke 6-10-1819) op de 'De 
Dankbaarheid', wonende te 's-Heer Arendskerke. 
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