
NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

KWARTAALBLAD VAN DE AFDELING ROTTERDAM EN OMSTREKEN 
JAARGANG 28 VOORJAAR 2014 

Noteert u alvast de volgende data van de Lezingen: 
5 april en 1 november 2014. 

Start Stamboom-café in Capelle op vrijdag 28 maart. 
LET OP: nieuw adres (Capelle) en aanvang 13:30 uur! 

Nadere informatie op de volgende pagina's. 

No. 1 

(Kaart van Delfland, Schieland, Voorne, Overflakkee, Goeree en IJsselmonde van 
Balthasar Florisz van Berckenrode, landmeter, 1629 (90° gedraaid) - Collectie: 
Gemeentearchief Rotterdam, catalogusnr. XXX 6, reproductie CD 219). 



Inhoud: 
608 

609 
610 
611 
613 
614 

615 

617 
620 
621 
622 

Conny's Column 
Let op: Nieuwe Locatie 
Uitnodiging Ledenvergadering en Agenda 
Financieel Jaarverslag 2013 
Jaarverslag 20 l3 NGV-afdeling Rotterdam e.o. 
Hand-, huis- en 'andere merken: logo's uit een ver verleden 
Verslag afdelingsbijeenkomst 25 januari 2014 
Stamboom-café Capelle a/d Dssel: geefu op! 
Wij zijn op zoek naar ... 
Gens Data Pro: cursus-bijeenkomst in aantocht .. 
Bronnen voor de Rotterdamse Prostitutie 2e helft 19e eeuw 
Buitenpoorters van Brugge uit de Noordelijke Nederlanden 
Bij de Buren en Redactieleden Gezocht 
Colofon 
Inhoudsopgave 

ffflfl P/8 U9d1UJ.I}I dA E?:6Z 
seg-sfied 

~ 9fled:aJOd 
• oz Je>Af!A e>SOH 

UC>)(C>JtSWQ UC> UI8pJQUO'H Stf!(C>pJ.11-AON 
:»pu9:gy Pl&ela& :aJOd 



CONNY'S COLUMN (8) Is u ook opgevallen, dat ... ? 
... onze secretaris, Arie Ouwendijk, de NGV afdelingsbladen van onze andere 
afdelingen altijd ontvangt OF in de vonn van een boekje OF per e-mail. .. 
Hij stopt AL deze boekjes in een tas en geeft ze aan mij door. Ik kan dan o.a. 
inspiratie opdoen over lezingen, die ik dan weer kan regelen voor jullie, onze 
leden. Ik krijg daar wel eens een vraag over: Waar zijn die boekjes dan, want 
ik wil wel eens lezen over die en die afdeling. 
Ik had gehoopt ze achter te laten aan de Socratèsstraat, zodat ze daar voor u ter 
inzage kwamen te liggen, maar helaas, dat wordt het dus ( door de verhuizing) 
even niet. GEEN paniek: Ik bewaar alles! Jajaja .... 
Al lezend, kwam ik terecht bij het boekje van" Amstelland", NGV afdeling 
Amsterdam e.o. Uitgave nr. 92. Op pagina 80, stond het volgende artikel: .., 
'Hoe ben ik tot beoefening van de genealogie gekomen?' 
Na een uitgebreid antwoord op bovenstaande vraag, kwam de volgende tekst 
voorbij: ... "Een onverwachte en prettige ontmoeting (last hut not least) had ik 
op de Genealogische Dag in Dordrecht, gehouden in 2009. Tijdens de lunch 
werd mij door een vriendelijke dame een broodje ~angeboden. Het aanbod 
sloeg ik natuurlijk niet af maar vroeg wel met genealogische nieuwsgierigheid 
wat haar achternaam was, want op haar mouw prijkte alleen de naam Conny. 
Het antwoord was: 'Biesheuvel'. Ik stond even perplex en zei toen: 'dan 
hebben we nog familiebanden met elkaar' ...... . 
Sinds genoemde ontmoeting is er een blijvend contact tussen ons ontstaan, 
hoofdzakelijk via e-mail over tal van onderwerpen..... Leuk he? 
Deze meneer is ondertussen alweer jaren "mijn oudste vriendje" ... 
96 jaren oud ... Hij reist, hij schildert, hij mailt, googled, belt enz. enz. 
Kortom: Wat de NGV allemaal teweeg kan brengen! [C.B.-v.d. E.] 

LET OP - NIEUWE LOCATIE ! 
Na onze oproep tijdens de januari-bijeenkomst voor suggesties voor een 
nieuwe locatie voor onze afdelings-activiteiten, kregen wij een viertal reacties, 
waarbij het bestuur - gelet op een aantal criteria zoals bereikbaarheid en sfeer -
de keuze voor de nabije toekomst heeft gemaakt voor het J.A. Beijerinck 
gemaal aan de Bermweg 13 in Capelle aan den IJssel. Het gebouw is in 
gebruik als museum bij de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel, en 
haar bestuur was zo vriendelijk om ons (in de· apart staande educatie-ruimte) 
onderdak te verlenen. U kunt e.e.a. vinden over de locatie en de bereikbaarheid 
op http://www.hvc-capelle.nl/historisch-museum/ waarbij wij erg content 
waren met de bereikbaarheid - niet alleen per auto etc., maar vooral ook met 
het Openbaar Vervoer. Metrostation Schenkel ligt nl. vlak om de hoek, aan de 
metrolijn welke vanaf Station Schiedam via Rotterdam rijdt naar (lijn A) 
Binnenhof en (lijn B) naar Nesselande. Uit het station komend gaat u over het 
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water meteen 'terug' rechtsaf over een voetpaadje langs de flats. Het gemaal 
ligt dan op het dijkje.Wanneer u per auto komt, is het verstandigst om te • 
navigeren naar het adres Akkerwinde 43 en aldaar bij de flatgebouwen te 
parkeren ( ofwel om te parkeren op het parkeerterrein achter het metrostation 
zelf). Vandaar is het slechts een klein stukje lopen naar het op het dijkje 
gelegen Gemaal. 
Wij zullen u er graag op onze bijeenkomst op zaterdag 5 april ontvangen. 
Noteer ook dat we er onze bijeenkomsten in het vervolg een half.uurtje éérder 
zullen beginnen: aanvang 13:30 uur, einde om 16:30 uur (dit ook omdat het 
aanpandige museum in het gemaal ook al om 16:00 uur sluit). Nog een tip: in 
hetzelfde weekend is het Landelijk Museumweekend, en is het museum volop 
in gebruik. Het is daarom zéér de moeite waard om nog een (half) uurtje éérder 
naar onze nieuwe locatie te komen, om op een leuke manier kennis te maken 
met de activiteiten van deze enthousiaste Historische Vereniging! [ ao] 

UITNODIGING voor onze jaarlijkse ledenvergadering, welke 
gehouden zal worden op zaterdag 5 april 2014 in het J.A. Beijerinck gemaal 
aan de Bermweg 13 in Capelle aan den IJssel, als museum in gebruik bij 
de Historische Vereniging Capelle, 
LET OP: GEWIJZIGD ADRES, en ook gewijzigde tijd: aanvang 13:30 
uur - einde 16:30 uur. • 
Na de Ledenvergadering wordt er een voordracht gehouden over Hand-, Huis
en andere merken, door de heer Dick Yan Maren. Nadere info vindt u onder de 
bestuurslijke zaken. 

Agenda: 
1. Opening om ca. 13:30 uur. 
2. Mededelingen en vaststelling van de Agenda, en verslag van de vorige 
Jaarvergadering op zaterdag 13 april 2013. Het verslag trofu al eerder aan in 
de 1340-zomeruitgave (jaargang 27, no. 2, pag. 577 e.v. 
3. Verslag van de secretaris over 2013 (zie verder in deze '1340'). 
4. Financiëel verslag van onze penningmeester over 2013 (zie verderop). 
5. Verslag van de kascommissie, en décharge van het bestuur voor het 
gevoerde beleid. 
6. Begroting 2014 en 2015 - in principe zelfde bedragen als voor 2013. 
7. Benoeming van een nieuwe kascommissie. 
8. Bestuursverkiezing: aftredend (reglementair) is secretaris Arie Ouwendijk. 
Hij heeft aangegeven nog éénmaal herkiesbaar te willen zijn. echter onder 
voor-behoud van tussentijds terugtreden (wegens gezondheids-redenen) om 
dan zijn taak( en) over te dragen aan nieuwe bestuursleden, welke het afdelings
bestuur in de komende periode komen versterken 
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Financieel jaarverslag 2013 van de NGV afd. Rotterdam eo 

werkelijk begroting begroting werkelijk 
2013 2013 2014 2012 

Ontvangsten: 
van NGV 4125,00 4900,00 4700,00 3800,00 
Voorziening ASO* verk. Migr+Pass. 14,00 12,00 
Rentebaten RMR ASO 34,24 21,01 
GensOataPro-cursus cursisten 250,00 
GensOataPro-cursus van ASO rek. 65,00 
Diverse verzendkosten 3,00 

Ontvangsten totaal 4491,24 4900,00 4700,00 3833,01 ·------------------------------------Uitgaven: 
1. Zaalhuur 225,00 240,00 250,00 290,50 

2. Sprekers a. vergoeding 150,00 150,00 150,00 100,00 
b. reiskosten 55,80 60,00 60,00 16,80 

3. Afdelingstijdschrift a. drukkosten 1860,71 2450,00 2300,00 1742,64 
b. verzendkosten 710,50 880,00 900,00 644,30 

b. nog te betalen 211,78 211,78 

c. overige kosten 513,04 700,00 720,00 445,20 
d. ontv. vergoeding -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 

4. Bestuurskosten a. reiskosten 16,20 100,00 50,00 0,00 
b. overige kosten 19,99 100,00 50,00 78,93 

5. Promotie-activiteiten 0,00 180,00 180,00 0,00 

6. Bibliotheek en documentatie 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Diverse kosten bet. verkeer 45,37 50,00 50,00 68,15 

kosten jubilarissen 10,00 
GensOataPro-cursus 315,00 
ASO GOP cursus 65,00 

Uitgaven totaal 4188,39 4900,00 4700,00 3588,30 ~------------------------------------Betreft vorig jaar -211,78 
Nog te betalen dit jaar 241,59 
Totale lasten 2013 4218,20 ·------------------------------------Per saldo (ontvangsten min totale lasten) 273,04 0,00 0,00 244,71 
Per saldo (ontvangsten min uitgaven) 302,85 0,00 0,00 244,71 
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Daartoe heeft het bestuur in de afgelopen maanden i.p. bereid gevonden de 
heren Peter den Hartog en Nico Lambermon . 
Eventuele tegencandiaten kunnen tot één week voorafgaand aan de vergadering 
worden aangemeld bij de secretaris van onze afdeling ( adres achterin). 
9. Voorstel tot het Gaarlijks) (her)benoemen van van de afdelingsafgevaardig
den naar de Landelijke Vergadering van de NGV. De huidige afgevaardigden, 
RoelofVennik en Conny Biesheuvel, blijven beschikbaar als afgevaardigde 
resp. plaatsvervangend afgevaardigde. 
10. Landelijke ontwikkelingen binnen de NGV: zie voor de juiste informatie de 
laatste uitgave van Gens N ostra. Wilt u echter vooraf kennisnemen van de 
bestuurlijke vergaderstukken, dan kunt u die per e-mail opvragen bij onze t secretaris op ngv@ouwendijk.nl waarna ze na beschikbaar komen aan u 
worden doorgestuurd. 
11. Rondvraag en sluiting. 
Graag zullen we u tijdens deze bijeenkomst weer ontmoeten. [het bestuur] 

JAARVERSLAG 2013 NGV-afdeling Rotterdam e.o. 
-Naast de drie georganiseerde bijeenkomsten voor onze afdeling (waarvan 
regelmatig verslag gedaan is in onze uitgaven '1340') organiseerde het bestuur 
tevens een eerste bijeenkomst gewijd aan het computerprogramma Gens Data 
Pro, o.l.v. mevrouw Jacqueline Hofland- Poot van 'Geneaducatie. Voor deze 
mini-cursus hadden zich voor zowel de middaggroep als de avondgroep beide 5 
deelnemers aangemeld. Zij maakten een goede start met het mooie NGV
computerprogramma. Een tweede bijeenkomst, voor 2014, is in voorbereiding. 
-Het bestuur zelf kwam het afgelopen jaar op 27 maart en op 10 december bij 
elkaar - beide keren bij één van de bestuursleden thuis. Aldaar werd bijgepraat 
over komende activiteiten in onze afdeling, en werd er zelfs een keer ons 
kwartaalblad '1340' postklaar gemaakt. 
-In de samenstelling binnen ons bestuur veranderde het één en ander: voorziter t Helmer Zandbergen legde door zakelijke opstart wegens tijdgebrek zijn 
bestuurlijke funktie neer, waarbij hij wel beloofde om zolang als nodig de 
website van de afdeling op orde te houden. RoelofVennik legde zijn landelijke 
voorzittersschap neer en nam het voorzitterschap binnen ons afdelingsbestuur 
weer op zich. 
-Verder bestond het bestuur uit secretaris (en eindredacteur) Arie Ouwendijk, 
penningmeester Jan Kees Wepster en lid/activiteitencoördinator Conny Bies
heuvel. Er werden wat lijntjes uitgezet om het bestuur aan te vullen, wat begin 
2014 lijkt te zijn gelukt. De nieuwe kandidaat-bestuursleden besluiten in de 
loop van 2014 voor welke taak zij binnen de afdeling beschikbaar kunnen zijn. 
-Het bestuurs-overleg werd in 2013 verder voornamelijk gevoerd via - op 
sommige momenten frequent - mail-overleg, als resultaat waarvan ook de • 
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programma's van de ledenbijeenkomsten werden samengesteld. Aangezien het 
bestuur niet voldoende 'over-capaciteit' kende, kwamen nieuwe activiteiten nog 
niet van de grond. Overigens is ook géén van de noodzakelijke taken blijven 
liggen. De bestuurs-overleggen vonden plaats in een gemoedelijke sfeer. 
-Het Afdelingsblad 1340 kwam in 2013 weer vier keer uit: een voorjaars-, een 
zomer-, een najaars- en een winternummer. De verschijning liep daarbij steeds 
parallel met de aankondiging van (het programqia van) de eerstkomende 
lezingen bijeenkomst. 
-De kopij wordt echter nog teveel aangeleverd door de bestuursleden zélf: hoe 
mooi zou het niet zijn wanneer het blad zowel ván als vóór de afdelingsleden 
zou zijn en ook door hen meer zou worden gevuld .. ! 
-Een groot deel van de leden blijkt overigens nog altijd een voorkeur te hebben 1 
voor het op papier toegezonden krijgen van het blad 1340. De digitale versie is 
wel beschikbaar, maar wordt nog altijd té weinig verspreid. 
-De bijeenkomst werd gehouden op de zaterdagen 26 januari, 13 april en 8 
november, wederom in de zeer geschikte ruimte van het 'bevriende' Streek
archief IJsselmonde. We zijn blij dat we daar over de prima accommodatie 
mogen beschikken (weliwaar -helaas- slechts tot/met de Nieuwjaarsbij
eenkomst in 2014, waarna het Streekarchief verhuist naar het bestuurscentrum 
IJsselmonde, waarbij onze vereniging wegens alarmerings-systeem niet meer 
op zaterdag het gebouw kan betreden. Gelukkig is daar op de valreep nog een 
alternatieve ruimte gevonden - met vrijwel gelijke mogelijkheden - bij de 
Historische Vereniging Capelle aan den IJssel, in haar museum in het J.A. 
Beijerinck gemaal aan de Bermweg 13, Capelle aan den IJssel.. Wij willen het 
bestuur van het Streekarchief IJsselmonde overigens nogmaals van harte 
bedanken voor de gastvrijheid welke we daar de afgelopen twee jaar hebben 
mogen ondervinden! Wij hopen de komende periode een zelfde fijne samen
werking met de Historische Vereniging van Capelle aan den IJssel te mogen 
ondervinden. 
-Voor zover mogelijk hebben leden van ons bestuur ook de landelijke 1 
activiteiten binnen de NGV bezocht, zoals penningmeester-overleg en PR
bijeenkomst, alsmede -uiteraard- de Landelijke Vergadering van de NGV, in 
voor- en najaar. Daarnaast werden een aantal niet-NGV-bijeenkomsten 
opgeluisterd, waaronder de uitreiking van een nieuw boek van het Stadsarchief 
Rotterdam, en de festiviteiten rond het jubileum van het Streekarchief 
IJsselmonde waarbij tevens een presentatie en een lezing werden verzorgd. 
Tot zover het verslag van het 'bestuurlijke reilen en zeilen' van onze afdeling in 
het afgelopen jaar 2013. 

Lezing: Hand-, huis en andere merken; logo's uit een ver verleden. 
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Hand-, huis- en andere merken; logo's uit een 
ver ver led en 

m 
D. G. van Maren 

Tijdens de komende ledenbijeenkomst op zaterdag 5 april zal onze spr~ker 
Dick van Maren onder meer ingaan op de geschiedenis en de ontwikkeling van 
merktekens, zoals hand- en huismerken en anderssoortige merken. 
Al in een ver verleden ontstond de behoefte om eigendommen te voorzien van 
een persoonlijk teken. In tegenstelling tot vandaag was niet iedereen in staat 
om te lezen en/ofte schrijven. In voorkomende gevallen stelde men dan een 
handmerk als persoonlijk teken. Handmerken kunnen we onder andere aantref
fen onder akten en dergelijke archiefstukken en hadden dezelfde rechtskracht 
als een handtekening of een zegel. Bij genealogisch onderzoek kunnen hand
merken een aanwijzing geven naar familieverwantschap. 
Het gebruik van merken kende veel toepassingen. Op sluitstenen van hune
bedden werden al merktekens aangebracht. Onder andere in oude kerken zijn 
merken aan te treffen op graftegels en zerken, maar ook steenhouwers lieten 
hun merktekens na. Op andere oude gebouwen zijn soms in de gevel ook mer
ken aan te treffen. In het verleden konden kooplieden hun persoonlijk merk
teken als bedrijfslogo gebruiken, soms ook naast hun familiewapen. 
Tijdens de lezing wordt aan de hand van afbeeldingen een scala van merkte
kens behandeld en wordt ten slotte de overeenkomst geschetst tussen de oude 
merken en sommige moderne logo's. [DvM] 
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Verslag afdelingsbijeenkomst NGV afd. Rotterdam e.o., gehouden 
op zaterdagmiddag 25 januari j.l. in het Streekarchief IJsselmonde. 
Om 14.00 uur opende onze voorzitter, RoelofVennik, de middag met een 
inleidend praatje. Ook vertelde hij over de ontdekkingen, die hij nog steeds 
vindt, met betrekking tot zijn familiegeschiedenis. 
Hij probeerde ons ook warm te maken voor "oral history", oftewel: Laat 
mensen vertellen over hun geschiedenis EN schrijf deze verhalen op, omdat zij 
een belangrijke geschiedenisbron kunnen vormen voor later ... 
Daarna ging de aandacht naar de mensen van het streekarchief IJsselmonde. 
Onder leiding van Peter den Hartog, kregen we uitleg over de hoeveelheid info, 
die er in dit archief te vinden is. Kasten staan vol met ... zeer veel gegevens ... 
waarvan de meeste bezoekers (helaas) niet altijd op de hoogte zijn! • 
Streekarchief IJsselmonde zal de ruimte aan de Socratesstraat 359b voor 1 
maart verlaten. Vanaf 1 maart zijn zij gehuisvest op het adres: Herenwaard 23, 
te Rotterdam-IJsselmonde, in een gedeelte van het deelraadsgebouw. Een 
andere plek MAAR met alle materialen die zij in de loop der jaren verzameld 
hebben! 
Na de pauze ging de aandacht naar de Historische Vereniging Barendrecht. 
Mevrouw Marijke de Bruyn hield een interessante inleiding over de vereniging. 
Via het projectiescherm en haar enthousiaste uitleg, kregen we een inkijkje in 
het gebouw en het vele werk, dat door deze vereniging gedaan is, om de 
geschiedenis te bewaren voor het nageslacht. 
De aanwezigen kregen allen uitgebreide documentatie mee, om het één en 
ander thuis nog eens na te lezen. 
Het was weer een leerzame afdelingsbijeenkomst. Gelukkig mogen we daarbij 
ook steeds meer ( en nieuwe) afdelingsleden ( en zelfs leden uit andere delen van 
ons land!) ontmoeten! [C.B.-v.d.E] 

STAMBOOM-CAFÉ IN CAPELLE AAN DEN IJSSEL 
Steeds meer mensen denken er tegenwoordig over hun familiegeschiedenis te 
onderzoeken. Stamboomonderzoek is dan een interessante hobby. Maar ook 
een interesse om met andere te delen. 
Het nieuwe stamboomcafé wil beginnende onderzoekers en ook hen die al een 
eindje op weg zijn, de gelegenheid bieden om bevindingen, tips en trucs uit te 
wisselen. 
De start is op vrijdag 28 maart. Van 16:00 - 17:00 uur is er dan een inleiding 
door RoelofV ennik, docent genealogie en bestuurslid van verschillende 
genealogische verenigingen. Daarna volgen de stamboom-café's. Als leidraad 
hiervoor fungeert de basiscursus stamboomonderzoek van de Open 
Universiteit. Deze gratis opleiding bestaat uit 5 blokken. De onderwerpen van 
de blokken gelden als thema's voor de stamboomcafé's. 
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Het zoeken naar bronnen op internet is een belangrijk onderdeel van het stam
boomonderzoek en de bijeenkomsten zullen ondersteund worden door Roelof 
Vennik. Liefhebbers kunnen bij de Open Universiteit examen doen. Hieraan 
zijn afzonderlijk kosten verbonden. 
De kosten bedragen€ 25,- bij inschrijving na afloop van de eerste lezing. Dit is 
inclusief de lezing en rondleiding in het gemeentearchief Rotterdam, maar ex
clusief het examen bij de Open Universiteit. 
De gevraagde vooropleiding voor de cursus is Havoniveau, en deelnemers 
dienen internetvaardig te zijn. Minimaal aantal deelnemers 10 
De volgende bijeenkomsten zijn daarna: 
vr 11 april 10:30-12:00 Thema genealogie en familiegeschiedenis 

r 2 mei 10:30 - 12:00 Thema bevolkingsregistratie 19e en 20e eeuw 
vr 30 mei april 10:30 - 12:00 Thema voornamen en familienamen 
vr 26 sept Rondleiding Gemeentearchief Rotterdam 
vr 17 oktober 10:30 - 12:00 Thema bevolkingsregistratie l 7e en 18e eeuw 
vr 14 nov 10:30 - 12:00 Thema Kennismaking met aanvullende bronnen 

De inleiding en de stamboomcafé's vinden plaats in de bibliotheek aan het 
Stadsplein 39 in Capelle aan den IJssel. 
Informatie en aanmelden bij Hetti Koster h.koster@bibliotheekaandenijssel.nl 

WIJ ZIN OP ZOEK NAAR .... 
De redactie van '1340' is op zoek naar artikelen voor dit blad. Momenteel wordt 
het voornamelijk gevuld door onze bestuursleden maar wij zijn van mening dat 
'1340' aan vernieuwing toe is. In onze visie moet het meer een blad van en voor 
leden worden. Schroom dus niet uw werk te publiceren. Kopij graag naar de 
redactie. 

GENS DATA PRO - CURSUS-BIJEENKOMST 
_fnze afdeling organiseerde vorig najaar een bijeenkomst in het kader van het 
computerprogramma GensDataPro. Er hebben zich naar aanleiding van ons 
vorige nummer al een viertal leden aangemeld, maar de aanmelding is zéker 
nog niet gesloten! Opgeven mag nog altijd bij de secretaris, en zodra er plm. 
10 deelnemers zijn (voor deze eerste 'vervolgles-bijeenkomst'), dan gaan we 
met elkaar proberen om er een goede datum voor af te spreken. 

BRONNEN VOOR DE ROTTERDAMSE PROSTITUTIE IN DE 
TWEEDE HELFT VAN DE 19e EEUW [door Roelof K. Vennik] 
In het Rotterdamse Gemeentearchief vond ik in de archief inventaris onder 95. 
11 t/m 23 het register van behandeling , commissie ziekenhuis aan syphilis 
lijdende vrouwen. 
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Deze zeer uitgebreide bron noemde ook andere SOA's en gerelateerde ziekten. 
Ik besefte al snel dat het weinig respectvol zou zijn deze lijsten of delen 
hiervan zonder meer te publiceren. 
Hoewel kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen van deze vrouwen die zich 
liggend staande probeerden te houden al zijn overleden vond ik het genoeg om 
geïnteresseerden slechts op deze archiefstukken te wijzen, zonder namen van 
eventueel betrokken voormoeders te vermelden. 
Prostitutie is van alle tijden en werd tot ca 1570 vrijwel overal toegestaan. Deze 
werd vaak wel geconcentreerd in bepaalde wijken of staten en vastgelegd in 
Keuren en Verordeningen van het Stadsbestuur. Na 1570 tot ongeveer 1809 
kwam er een verbod onder invloed van het calvinisme. Deze verboden werden 
echter nauwelijks nageleefd. 
In de periode van 1809 kwam er naar Frans voorbeeld een vorm van registratt 
voor vrouwen van deze beroepsgroep. Na het vertrek van de Fransen gingen 
een aantal steden hiermee door, maar o.a. Rotterdam koos ervoor de formele 
reglementeren niet te volgen en probeerde men op eigen gezag de bordelen te 
reguleren. 
Zo registreerde men, datum, naam, namen van de ouders en eventuele 
echtgenoot, geboortejaar en plaats, signalement en handtekening. 
Deze informatie werd ook vastgelegd in een z.g. Prostitutieboekje waarin ook 
de uitkomst van de wekelijkse keuringen in het Gasthuis werden genoteerd. 
Bij een eventuele besmetting moest men in het Gasthuis verblijven tot men 
genezen werd verklaart. Bij het verlaten van de stad moest het boekje bij de 
politie worden ingeleverd. 
In de dagorder van 19.06.1847 legde de Dir. Van Policie Rotterdam vast dat 
iedere ingeschreven prostituee zich periodiek moest melden voor medisch 
onderzoek. 
Verzuimde men dit,dan dreigde plaatsing in de policiewacht . De dames en de 
bordeelhouders werkten hier gewillig aan mee. 
In 1889 telde Rotterdam 5 bordelen en 79 zogenaamde huizen van ontucht. 
De duurdere bordelen bevonden zich eind 19e eeuw aan het Haringvliet. 
Goedkoper kon met terecht in het Scheepvaartkwartier en met name in de 
Zandstraatbuurt die gelegen was achter het huidige Stadhuis en Postkantoor 
van Rotterdam aan de Coolsingel. 
Toen deze sterk verkrotte wijk rond 1910 werd afgebroken verplaatste de 
handel zich naar de Schiedamsedijk en Katendrecht. 
Wat kunnen we vinden in het Register van Behandeling (Archief 95. nr.23) Dit 
bevat de namen, leeftijd, behandeling , datum ingekomen, de kwaal en een 
kolom aanmerkingen. 
Deze lijsten geven echter geen volledig beeld van de omvang van de prostitutie 
en worden niet alle dames genoemd. 
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Zo zijn er ook lijsten naar Amsterdamse voorbeeld die hier een duidelijker 
beeld geven. 
De genoemde leeftijd ligt gemiddeld boven de 20 jaar, hoewel de jongst 
genoemde slechts 15 is en de oudste 45 jaar oud is. 
De herkomst van de geregistreerden ligt in grote meerderheid in Nederland. 
Van de 196 behandelden in 1869 zijn slechts 7 personen ( ca 3 % ) buiten 
Nederland geboren. 
3 uit het huidige Duitsland,3 uit België en 1 uit Lille in Noord Frankrijk. 
Slechts (3%) . 
Als adres geven 4 7 dames de Zandstraat als adres op dus ongeveer 25% meer 
dan 70% is afkomstig uit de straten hierom heen. 

et aantal behandelingen blijft in het geraadpleegde register 1868-1878 vrij 
constant. 

1869 196 
1870 177 
1871 201 

1872 198 
1873 216 
1874 225 

1875 217 
1876 205 
1877 400 

BUITENPOORTERS VAN BRUGGE AFKOMSTIG UIT DE 
NOORDERLIJKE NEDERLANDEN VANAF 1549. 
Het eerste deel (A t/m K) werd reeds najaar 2013 gepubliceerd 27 no 3, 595 
e.v.) 
Deel 2, eveneens verzameld door Roelof K. Vennik: 
LEYN sr., Bonaventura Cnz. Middelburgh in Zeelant 
idem 
LIT, Gheeraert v. Comelisz Zomerdijck in Hollant 
LOMBAERT, Gillis Jacops Amstredam 

llfl..:OYS, SEveryn fs Jans Aardenburg 
-IWIAERLE,v. Weduwe v Jan Amstelredam 

MAERTENS, Jan Pieters Amstelredam 
MAHIEU, Jan Rotterdam 
MARIE, Dieryck Amsterdam 
:MEES TERE, Jacques de Amstredam 
MEETKERKE, Jhr. Guido v. Alckemarct in Hollant 
:MENNEM Joos Willems Middelburch in Zeelant 
MERENDERE, Gillis Jz. v. Middelburch in Zeelant 
MIERE, Donaes Ie Colaert v. Middelburch in Zeelant 
idem 
idem 
MODDE, Francois Philips Hermuyde in Zeelandt 

19 mei 1745 
2 april 1749 

6 maart 1581 
2 januari 1562 

25 oktober 1560 
14 september 1614 

2 april 1566 
12 mei 1643 

15 februari 1592 
13 januari 1562 

11 oktober 1577 
28 augustus 1557 

20 april 1556 
1 maart 1557 

18 januari 1559 
18 april 1564 

22 maart 1577 
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MORSEEL,jan fs. Wouters Middelburch in Zeelant 10 maart 1559 
MOSNIER, Jeronimus Az. Leiden in Hollant 6 november 1625 
MEULENE,Symon Boudewijnsz Middelburch in Zeelant 14 januari 1566 
NIEUWE, Jan Jacobs de Middelburch in Zeelandt 22 september 1578 
PARMENTIER, Jkvr.Josyne eerst weduwe v Joos Pollet 
en Jhr. G.de Rycquamez Schoonhoven 13 juni 1618 
PIETERS,Symoen fs.Pieters Symoens. Ghorkem in Holland 2 april 1550 
PLANTE, Fransois Pieters Middelburch in Zeelandt 3 juli 1591 
PLAS, Cornelis Antheunis Heynchuuse in Hollandt ? 24 september! 568 
PLAS, Michiel fs.Antheunis Middelburgh in Zeelant 9 september 1568 
POORTERE, Steven deMiddelburch in Zeelant 19 april 1560 
PRAET, Steven Anthuenisvan der Hilpendam in Hollant 17 april 15~) 
QUEESTEREm Jacopfs. Matheeus Middelburch 10 mei 15 
QUESTERE, Marreus de Leeuwen in Vrieslant 17 juni 1558 
RAECKE, Joachim Aardenburg 19 januari 1576 
RAMAKERE, Jan Jans de Veere in Zeelant 28 april 1554 
REMS, Jan Aardenburg 24 maart 1569 
REVELARE, Maerten deJonge fs. Maerten Middelburch in Zeelant 

17 november 15 54 
idem 10 december 15 54 
ROBAERT, Joos fransoys Lysvelt in Holland 27 april 1559 
idem 4 oktober 1561 
ROUGIERS, Jan Clays Amstelredam 20 januari 1595 
RUTERE, Jan de fs.Willems Veere in Zeelant 4 februari 1553 
RYCQUEMOER, Matieu Middelburch in Zeelant 3 november 1609 
SALOME, Pieter Mateeus Middelburch in Zeelant 12 maart 1552 
idem 13 oktober 1553 
idem 30 oktober 1555 
SAYON,Vincent fs .. Vincent Rotterdam 13 april 1598 
SCRIVIERE,Anthone de Leyden 23 september 15 r 
SLOC, Albrecht fs.Anthuenis Mr. Middelburch in Zeelant 18 augustus 15 
idem 23 februari 1555 
SMET, Pieti:e Andries Middelburch in Zeelant 7 juli 1550 
SNOUCKAERT, Jhr. Nicolaes Oosterhout in de baronye van Breda 

SNOUCKAERT,Mr.Willem Maertin, Haghe in Hollandt 
SONNEVILLE, Lodewyc Amstredam 
SOYER, Jan Jans de houde 's Gravenhage 
SPA, Aernout Middelburch in Zeelant 
STASINS, Gheeraerts Jansz Middelburch in Zeelant 
STEELANT, Roelant van Veere 

10 oktober 1630 
9juni 1562 
2juni 1559 

21 februari 154 
27 februari 1584 

15 november 1564 
12 maart 1582 
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STEENE, Fernande van des. Fransois Leyde in Hollant 
STRUGHE, Adam Andriesz Veere 
TAELBOOM, Christoffels Amsterdam 
THIELMAN, Reynier fs. Jans Middelburch in Zeelant 
TULPIN, Cornelis Heindricx Vere in Zeelant 
TYS, Heinrick Maertin Breda 
VELDEKEN, Cornelis Jans Middelburch in Zeelant 
VILLAMONTE, Jan deMiddelburch in Zeelant 
VIVE, Jan Cornelisz van Amsterdam 
VIVEN,Lieven Jeronimus Amsterdam 
VLEYS, Guillame Jans Amstelredam 
1em Middelburch 
LISSEGHEM, Jacob Adriaens van Hermuyde in Zeelandt 

VOOCHT, Aernoudt fs. Philips de Middelburch in Zeelant 
VOORDE, Gheeraert van de Amsterdam 
VOORDE, Joos van de Vere in Zeelant 
VRIESE, Anthone defs. Aernoudt Vlissinghe 
VYVEN, Balthasar Jans v. Zierikzee 
VYVEN, Matheus fs Jans Amstelredam 
W ACHTERE, Fransois de Vlissinghe fs. Denys 
W ACHTERE, Pierre de fs. Denys Vlissinghe 
W ACHTERE, Adolf fs. Denys Vlissinghe 
W AMBEKE, Jan Jansz Middelburch in Zeelant 
WATERE, Jan van de Utrecht 
WESTHENDE, Fransoys van den, fs. Cornelis 

12juni 1610 
18 maart 1580 

22 mei 1593 
6 mei 1567 

6 februari 1552 
24 mei 1555 
31 juli 1566 
18juli 1581 

11 april 1592 
l0juni 1581 

1 september 1611 
3 maart 1610 
8 maart 1584 

5 mei 1567 
1 juni 1579 

21 januari 1581 
11 juni 1614 

3 augustus 1610 
3 augustus 1610 

19juni 1566 
31 januari 1565 

25 oktober 1572 
25 mei 1568 

25 februari 1584 

Middelburch in Zeelant 1 juni 1609 
WILLAERT, Jan Adriaens Aardenburg 18 februari 1556 
WILLEBAERT, Cathelyne fa. Claeis wed. Adriaen Jacops suene van der 
Meersch Middelburch in zeelant 7 mei 1577 

CYJLLEBAERT, Loys fs Claeis Middelburch in Zeelant 31 oktober 1555 
~F, Jan de Middelburch in Zeelant 7 februari 1592 

YMAN, Mr. Jacob Jans Ziericzee 23 juni 1583 
YSEMAN, Adriaen fs. Jan Vlissinghe 8 april 1578 
ZAGHERE, Jan Anteunis de Amstredam 3 juli 1563 

De navolgende inschrijvingen van Hollanders vinden we in de Regesten op de 
Oorkonden te Brugge, in de publicatie van A. Schoutert uit 1978. 

15.02.1304 Gillis Arnoudssone Clais en Jan Cerveyn Boudeinszoene, 
schepenen van Aardenburg, oorkonden dat Heinric de Zagkere, poorter van 
Gent, de eigendom van een huis, staande in de Sarenstrate? Te Aardenburg 
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heeft ontvangen ende Arnoud Corstiaaan ten behoeve van het ambacht van de 
handschoenaeckers te Brugge. 
19.04.1326 Bauduin, kapelaan van Aardenburg en Crestien Janin voor de 
stad Aardenburg, vermeld, 

08.03.1372 Jan Zweyn van Dordrecht, als procureur van Jan Damaerts 
(schepen van St Anna ter Muiden) . 
29.06.1380 Jan van Marre, poorter van Dordrecht 23 Pond Groot 
verschuldigd wegens aankoop van timmerhout. Burgemeesters en Raad van 
Brugge beloven tegen Kerstmis eerstkomend te zullen betalen. 
01.06.1392 Borchaerd Grote, poorter van Dordrecht, oorkondt 2000 
Hollandse gulden te hebben ontvangen van Jan van Y sendike. 
19.07.1401 Geld verschuldigd aan de erfgenamen van Jan Maeren van 
Dordrecht wegens levering van hout. 

BIJ DE BUREN .... 
Onze zuster-afdeling Zeeland organiseert op 19 april 2014 een Genealogische 
en Heemkundige markt in "De Vroone" in Kapelle. 
Kijk eens op hun web-pagina voor meer info: http://zeeland.ngv.nl 

Zo staan er op onze website (www.ngv.nl) nog veel meer weetjes en 
activiteiten vermeld. Maak er gebruik van: u bent immers niet voor niets lid 
van onze veren1g1ng .... 

REDACTEUR(mN) GEZOCHT 
Voor het maken van ons afdelingsblad '1340' zoeken we een redacteur, die de 
komende periode nog samen met de huidige redacteur, maar in de toekomst 
geheel zelfstandig of samen met een/ enkele nieuwe redacteuren, dit blad in 
elkaar gaat zetten. Ervaring in redactie-voering is niet vereist - wel natuurlijk 
een redelijke kennis van de Nederlandse taal. 
Wilt u eens meelopen met de redactie? Melélt u zich eens aan, vóór of tijdens 
onze volgende afdelingsbijeenkomst. We vertellen u dan wat de 
werkzaamheden van het 'redactie-team' zijn en wat we verder van u 
verwachten ( en wat u van ons verwachten mag, natuurlijk). 
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t 340 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 2014 € 10,- te 
voldoen op gironr. 3049072, t.n.v. Ned. Genealogische Ver. Afd. Rotterdam e.o. te Rotterdam. 

Het bestuur v.d. afdeling Rotterdam e.o. is als volgt samengesteld: 

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

tel. (010) 479 0668, e-mail: voorzitter@rotterdameo.ngv.nl 

secretaris: 
A. Ouwendijk (Arie), Kortedijk 16 a-b (naast de molen), 3134 HB Vlaardingen 

tel. (010) 435 3322 (m/v 10-17.30), b.g.g. (010) 434 2474 of 06 55 532 655 
fax: (010) 435 3205, e-mail: secretaris@rotterdameo.ngv.nl 

penningmeester: 
J.C. Wepster (Jan Kees), Hoge Vijver 20, 2923 VP Krimpen a/d IJssel 

(0180) 522 090 / 06 5137 0460, e-mail: penningmeester@rotterdameo.ngv.nl 

lid / programma-commissaris: 
C. Biesheuvel - van den Eijnden (Conny), Dorpsstraat 63, 3274 BC Heinenoord 

tel. (0186) 60 12 15, e-mail: c_biesheuvel@hotmail.com 

De taken zijn als volgt verdeeld: 

eindredactie blad 1340: 
Arie Ouwendijk, adres zie boven e-mail: redactie 1340@rotterdameo.ngv.nl 

leden-administratie: Jan Kees Wepster, adres zie boven. 

PR-zaken en redactie website: vacature 

afgevaardigden Land.Verg. NGV: Roelof Vennik en Conny Biesheuvel 

afdelingsbibliotheek: is thans opgenomen in de landelijke bibliotheek in Weesp. 

Ondersteuning computerzaken: vacature 

algemeen e-mailadres: bestuur@rotterdameo.ngv.nl 
website: http://rotterdameo.ngv.nl 

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

© 2014 overname van teksten slechts toegestaan met vermelding van bron en auteur. 

Kopij voor het volgende nummer s.v.p. voor 20 september insturen. 
l~SN 1380-3891 


