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Errata: Lijst van fouten/onjuistheden in een boek, veelal op één los ingelegde pagina gedrukt. Latijn voor dwaling. 

Verklaring erratalijst  
Het is onvermijdelijk dat, ondanks veel research en nauwkeurigheid van werken, er fouten in een genealogie voorkomen. Elke 
stamboomonderzoeker zal dit beamen. Door het ontbreken van officiële gegevens over de laatste 50 tot 100 jaar in verband met 
de huidige AVG (Privacywet) is het voor een onderzoeker niet mogelijk om gegevens op te halen uit of te controleren via de admi-
nistratie van de Gemeentelijke Basis Administratie (Burgerlijke Stand) en andere provinciale en/of landelijke archieven. Daardoor 
ben je afhankelijk van vermeldingen van derden, familieberichten in kranten en toevallige vondsten van aanvullende informatie. De 

hieruit voortvloeiende informatie kan helaas vrijwel nooit geverifieerd worden en die moet je dan ook overnemen zoals je deze hebt 
aangetroffen. 

Op het moment dat een genealogie wordt gepubliceerd of in dit geval in boekvorm wordt uitgebracht, vindt er automatisch een controle plaats door degenen die kennis 
nemen van de inhoud en daarbij stuiten op onvolledigheden of onwaarheden. In het best denkbare scenario worden deze omissies door de lezer doorgegeven en is de 
onderzoeker in staat de vermelde feiten te verbeteren. 

Echter, in gedrukte boeken is het achteraf wijzigen van gegevens uitgesloten 1, vandaar dat ik er voor heb gekozen om genoemde correcties die binnenkwamen na het 
uitbrengen van het boek, in deze “Erratalijst” op te nemen. Een erratalijst is een vermelding van aanvullingen en correcties op de in een eerdere publicatie vermelde infor-
matie. Deze lijst kan eventueel in het boek worden opgenomen als losse bijlage. Ook zal deze lijst op de speciale site worden gepubliceerd. Deze kan worden gedownload en 
geprint en wordt regelmatig voorzien van updates. U kunt de laatste versie vinden via http://www.swaenpraet.nl/boek/Errata.html.  

Naar aanleiding van door lezers/familieleden aangeleverde correcties is de op de volgende pagina’s afgedrukte lijst 
ontstaan, die is bijgewerkt tot en met 14 maart 2021.  

De gegevens worden weergegeven zoals deze door de verstrekker ervan zijn vermeld, eventueel aangevuld met ei-
gen onderzoek. Uiteraard kunt u altijd aanvullingen en/of correcties blijven insturen; deze worden door mij nageke-
ken en waar mogelijk in deze erratalijst opgenomen met vermelding van de noodzakelijke gegevens. 

Gebruik hiervoor het emailadres mail@swaenpraet.nl . 

 

Dick Zwaan, Hillegom 

  

 
1  ..uitgesloten, tenzij het gaat om vervolgdrukken van edities waarbij honderden exemplaren worden (bij)gedrukt, wat hier echter niet het geval is. 
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Datum Doorgegeven door Betreft naam (nr. boek) Inhoud aanvulling of correctie. 

28 november 2020 Hans den Dulk, Rijnsburg Jacob Jan Zwaan (XIII-k kind 2) 
Jacob Jan is overleden op 26 juni 2020 i.p.v. 30 december 1980. 

Jacob Jan is op 26 oktober 1973 gehuwd met Jannigje Huisman 

28 november 2020 Hans den Dulk, Rijnsburg Jan Zwaan, (XIII-k kind 3) De voornamen zijn Jan Jacob en hij is overleden op 30 december 1980. 

29 november 2020 Nicolaas Zwaan, Rijnsburg Willem Zwaan (XI-bu) 
Uit dit echtpaar is nog een zoon geboren: Nicolaas (Nic) Zwaan, geboren 17 juni 
1945 te Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, Nederland 

3 december 2020 Hans den Dulk, Rijnsburg 
Echtpaar Jacob Jan Zwaan en Jannigje 
Huisman (XIII-k kind 2) 

Jannigje Huisman is eerder gehuwd geweest. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen 
voortgekomen, die bij haar (2e) huwelijk met Jacob Jan Zwaan allen de naam 
Zwaan zijn gaan dragen. Deze 4 kinderen zijn: 

1. Grietje (Greet), op 22-10-1980 getrouwd met Jilles Zandbergen,  
2. Cornelia Adriana (Corine), getrouwd met Johannes den Dulk op 29-1-1982, 
3. Pieternella Cornelia (Els), getrouwd met Jaap van Wolfswinkel op 7-6-1985,  
4. Marinus Jacob (Marco), getrouwd met Eveline Voorberg op 16-5-1986. 

18 februari 2021 Ria Anka Kort, Maassluis Gijsbertus Kort (VIII-d) Gijsbertus Kort is niet op 7 november, maar op 6 november 1980 overleden. 

8 maart 2021 Jan Pieter Kooij, Ridderkerk 
Jan Zwaan en Jaapje Streefkerk 

(XII-CD) 

In het boek worden summiere gegevens over dit echtpaar gepubliceerd. Uit de 
database van Jan Pieter Kooij zijn de volgende aanvullingen voortgekomen: 

Informatie Jan Zwaan Jaapje Streefkerk 
Geboortegegevens 12-5-1912 /Ridderkerk 17-3-1914 / Ridderkerk 
Overlijdensgegevens 5-8-1932 /Ridderkerk 29-4-1994 / Ridderkerk 
Huwelijksgegevens 16-11-1972 / Ridderkerk idem 

Kinderen van dit echtpaar (i.v.m. privacy slechts summier vermeld): 
Naam Geboren Overleden  
Cornelia Onbekend Onbekend 
Maria (Marie) 21-6-1934 / Ridderkerk 6-4-2000 / Ridderkerk 
Jannie  Onbekend Onbekend 
Cornelis J.  Onbekend Onbekend 
Jan  Onbekend Onbekend 
Melgert  Onbekend Onbekend 
Francisca (Franny) 16-5-1944 / Ridderkerk 28-2-1987 / Ridderkerk 
Johanna  Onbekend Onbekend 
N.N. (Levenloos geb.) 04-06-1955 / Ridderkerk idem 
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Datum Doorgegeven door Betreft naam (nr. boek) Inhoud aanvulling of correctie. 

<vervolg> 

Huwelijk dochter Marie (Marie) Zwaan: 
Echtgenoot: Dirk de Beeld (6-7-1914 / Ridderkerk | 16-4-1984 / Ridderkerk) 
Huwelijksgegevens: Onbekend 

Ouders Dirk de Beeld: 
Pieter Gerrit de Beeld (27-12-1872 / Alblasserdam | 10-3-1945 / Rotterdam) 
Jenneke Maria Stout (25-12-1876 / Ridderkerk | 15-5-1942 / Rotterdam) 

Gegevens en akten na te zien op mijn Geneanet site. 

8 maart 2021 Jan Pieter Kooij, Ridderkerk Jan Zwaan en Maria Velthuizen (XI-ay) De overlijdensdatum van Maria Velthuizen was 23 mei 1949 te Ridderkerk 

8 maart 2021 Jan Pieter Kooij, Ridderkerk Teuntje Zwaan (XI-az) 
De echtgenoot van Teuntje Zwaan is niet op 18 mei 1855, maar op 18 mei 1854 
geboren. 

 

 


