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SAMENSTELLING BESTUUR AFD. ROTTERDAM EN OMSTREKEN 

: samenstelling van het Bestuur van de Afdeling Rotterdam en Omstreken 1s per 
'-( maart 1988 als volgt: 

Voorzitter: Drs. M.R. Doortmont, Postbus 62099, 3002 GB Rotterdam 
Secretaris: Drs. P. de Ridders, Jer. Hoschlaan 59, 3055 NN Rotterdam 
Penningmeester: E.J. van Rooij, Bachplein 265, 3122 JC Schiedam 
Leden: L. Bijl, Postbus 24182, 3007 DD Rotterdam 

L. Gijswijt, Claes de Vrieselaan 128a, 3021 JX Rotterdam 
I. van Rijn, Overstortpad 95, 3063 SK Rotterdam 

De heren E.J. van Rooij en Drs. P. de Ridders zijn benoemd tot afgevaardigde 
resp. plaatsvervangend afgevaardigde naar de Algemene Ledenvergadering. 

De redactie van "1340" bestaat uit de heren L. Bijl en L. Gijswijt. 

COMMISSIE HANDLEIDING AFDELINGEN 

Het dreigt niet goed af te lopen met het product dat de Commissie Handleiding 
Afdclingen, na druk vergaderen en veel werk, ten langen leste aan de Algemene 
Ledenvergadering had willen aanbieden. Bijna aan het einde van het werk is er 
een groot verschil van mening ontstaan over het wijzigen van de redactie van 
het declaratieformulier, maar nog belangrijker is dat het er naar uit gaat zien 
dat de gehele zaak in de ijskast verdwijnt om ruimte te bieden voor het uitvoe
ren van weer een nieuw idee. 

~at nieuwe idee bestaat uit een handreiking van een afdeling voor een beleids-
'-"'tructuur voor de N.G.V. genaamd "Beleid en Beleidsplanning in Organisaties". 

Volgens de samenvatting van het stuk zou uit 15 reacties op het concept hand
leiding zijn op te maken, dat de achterban het noodzakelijk vindt om binnen
kort ruim aandacht te geven aan: 

a) het bijstellen van het Hoofdbestuur, 
b) het opstellen van een nieuw beleidsplan, 
c) het periodiek vaststellen hiervan door de Algemene Ledenvergadering, 
d) het overwegen van een statutenwijziging. 

Commissieleden vielen van de ene verbazing in de andere toen duidelijk werd dat 
het inderdaad deze kant op zal gaan en wel n.b. onder woorden gebracht door de 
notariele adviseur van de Commissie. Zonder handreiking en beleidsplanning 
voel ik nu al aan dat de Vereniging op dit punt niet doelmatig te werk gaat en 
zelfs niet geheel oirbaar. 
Een naar mijn mening onvruchtbare discussie over gedeelten van dwingend en re
gelend recht in het stuk van de Commissie lijkt nu reeds achterhaald. 

P. de R. 
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AGENDA 

Tn dit seizoen nog slechts ~~n lezing, welke gehouden zal worden 1n een zaal 
van de Rehobothkerk (zij-ingang), Noordsingel 90 te Rotterdam. 
Aanvang 20.00 uur, toegang vrij. 

3 mei 1988 - dinsdag: DE HEER DRS. R.C.J. VAN MAANEN UIT LEIDEN, charter
meester aan het Gcml.'.'entc'archicf ald.1.1r, heeft het Stadsarchief over de jaren 
1574-1816 geïnvent.:1ri.seerd. Hij houdt voor ons een Lezing over de hulp, die 
zijn verrichte onderzoek voor de genenlogiP kan bieden. 

Het Afdelingsbestuur. 

ONZE OMLIGGENDE AFDELINGEN ORGANISEREN 

AFD. DELFLAND 

Donderdag 21 april 1988 spreekt dhr. J.W. Zondervan over de mogelijkh~den van 
genealogisch onderzoek in Zeeland in een zaal van de Remonstrantse kerk, 
Oude Delft 102 te Delft. Aanvang 20.00 uur. 

Donderdag 2 juni 1988 spreekt dhr. Prof. dr. M.J. van Lieburg over de beteke
nis van de medische geschiedenis voor de genealogie. Plaats van samenkomst: 
"De Koophandel", Beestenmarkt 26 te Delft. Aanvang 20.00 uur. 

AFD. WEST-NOORD-BRABANT 

Dinsdag 17 mei 1988 organiseert deze afdeling van de N.G.V. een bijeenkomst in 
restaurant "Congres", Boschstraat 86 te Breda. Spreker is dan dhr. R.F. Vulsma 
over "Het bewijs in de genealogie"; een lezing die hij voor onze afdeling al 
op 13 oktober 1987 hield. Zij die op die avond verhinderd waren krijgen dus 
alsnog de mogelijkheid over dit onderwerp voorgeliclit te worden. Aanvang 20 uur. 

AFD. 's-GRAVENHAGE E.O. 

Dinsdag 3 mei 1988 spreekt mevr. A.A.Th. Dunselman-Borgers over de weeskamer
archieven. Voor deze lezing geldt hetzelfde als voor die van de afd. W.-N.
Brabant: op 19 nov. vorig jaar sprak mevr. Dunselman reeds voor onze afdeling 
en mocht U toen verhinderd zijn, dan heeft U nu een nieuwe kans over dit onder
werp voorgelicht te worden. De bijeenkomst vindt plaats in het Dienstencentrum 
Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 1 te Rijswijk (ZH). Aanvang 20.00 uur. 

AFD. ZEELAND 

Zaterdag 10 september 1988 organiseert de Afdeling Zeeland van de N.G.V. weer 
de jaarlijkse Zeeuwse Genealogische Contactdag. De aanvang is om 9.30 uur, 
nadere gegevens zijn later te betrekken bij het secretariaat van de afdeling, 
en worden bovendien aangekondigd in Gens Nostra. 

VACATURE SECRETARIAAT 

Na 65 jaar geleden te Hillegersberg te zijn geboren en er sedertdien niet te zijn 
weggeweest, heeft de secretaris thans de (euvele) moed gevonden te besluiten naar 
de provincie Noord-Brabant te "emigreren". 
Dat betekent voor het Bestuur van aanstaande zomer af een nieuwe vacature voor 
het secretariaat. Na het afscheid van de heren Bot en Weda en de langdurige 
afwezigheid van de voorzitter door studie 1n het buitenland is het Bestuur toch 
al niet erg op sterkte, even afgezien van de gelukkige benoeming van mevrouw 
Ingrid van Rijn. 
Ik neem afscheid van Bestuur en leden met de wens, dat het U allen goed gaat 
en dat U succes hebt met datgene waar het 1n onze hobby eigenlijk om gaat: 
Uw genealogisch onderzoek. 

drs. P. de Ridders 
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DE AFDELINGSJAARVERGADERING 

Op dinsdag 1 maart jl. werd voor U de jaarlijkse afdelingsvergadering gehou
den met daaraan gekoppeld een contactavond. 
Gerekend was op het bezoek van ongeveer 10% van de 358 leden van de Afdeling 
Rotterdam e.o.; het is daarom teleurstellend te noemen dat slechts vijf van U 
bereid waren aanwezig te zijn. 
De oorzaak hiervan zou kunnen liggen in het feit dat het erg regenachtig weer 
was,· en er ook nog een reportage van een voetbalwedstrijd op de televisie uit
gezonden zou worden. 
Het lijkt mij persoonlijk echter een goede reden om te onderzoeken waarom er 
zo weinig belangstelling bestaat voor een zodanig belangrijke bijeenkomst, 
waarin het Afdelingsbestuur verantwoording aflegt, én waarin de leden hun zegje 
kunnen doen en met elkaar gegevens kunnen uitwisselen. 
Een positief gebeuren op deze avond was wel het bezoek van onze landelijke voor
zitter, de heer Mr. J.W.M. Rademaker. 
Weer een negatief punt was, dat er geen kandidaat vanuit het ledenbestand naar 

'-"oren is gekomen om zich beschikbaar te stellen als nieuw bestuurslid. 

De door ons voorgestelde kandidaat, mevr. I. van Rijn werd na stemming als 
bestuurslid aangenomen. Eén vacature blijft dus openstaan. 
Tevens maakte onze secretaris drs. P. de Ridders bekend, dat hij komende zomer 
naar Noord-Brabant verhuist; om deze reden zal dus naar een waarnemend-secreta
ris gezocht moeten worden. 
Twee bestuursleden waren aftredend: de heer drs. M.R. Doortmont, niet aanwezig 
op deze avond, werd herkozen als voorzitter; van onze vice-voorzitter de heer 
J. Bot die niet herkiesbaar was, en van ons mede-bestuurslid de heer J. Weda 
die tussentijds aftrad, werd afscheid genomen op passende wijze. 
De heer E. J. van Rooij bedankte hen namens het gehele Bestuur en Afdeling in de 
volgende (letterlijk weergegeven) speech: 

11Dames en heren, 
onze voorzitter kon vanavond niet aanwezig zijn vanwege een werkopdracht 
in Nigeria, zodat hij onze vice-voorzitter de heer Bot en ons mede-bestuurs
lid de heer Weda geen woord ten afscheid mee kon geven. Aan mij is ge-
vraagd dit te doen en ik doe dit van harte, omdat onze langdurige samen
werking altijd in grote harmonie is verlopen. 
De heer Bot is reeds vele jaren geleden in het archief gedoken om z1Jn 
voorouders op te sporen, een imponerende bezigheid waaraan hij altijd 
plezier heeft beleefd. Zo'n vijftien jaar geleden werd hij onze afdelings
voorzitter en al die jaren leidde hij ons bestuur. Onlangs achtte hij het 
wenselijk terug te treden om zijn functie aan de heer Doortmont over te 
dragen. Daarna bleef hij als vice-voorzitter fungeren. 
De heer Weda, die gedurende enige jaren het secretariaat heeft gerund en 
daarbij -evenals zijn voorgangster mevrouw Monsma- veel werk heeft verzet, 
moet vanwege zijn drukke wer~kring ons bestuur vaarwel zeggen. Hij heeft 
echter toegezegd, dat op zijn hulp in voorkomende gevallen mag worden 
gerekend. 
Aan beide verdienstelijke heren brengen wij - overgebleven bestuursleden
(en naar ik mag veronderstellen ook van U, afdelingsleden) onze hartelijke 
dank. Wij hopen dat U beiden nog lang in goede gezondheid onze bijeenkom
sten zult mogen bijwonen. Een blijk van waardering mag ik U beiden hier
bij overhandigen." 

Na het traditionele cijferwerk van onze penningmeester werd de jaarvergade, ing 
afgesloten en overgegaan tot het uitwisselen van gegevens tussen de (enkele) 
aanwezige leden. Eén lid, die in zijn onderzoek vastgelopen~was, konden WlJ 

nog een adres meegeven waarmee hij mogelijk verder kan komen. 
Hopelijk zijn er bij de komende lezing meer afdelingsleden aanwezig. 

L.G. 
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GENEALOGIE SLlJKERMAN 

De Rotterdamse gPnenloog Kees Jan Slijkerman heeft het resultaat van bijna 20 
jaar onderzoek naar de eigen kwartierstaat verwerkt tot een omvangrijk boek
werk met als titel "nuizend jaar voorgc.slacht, een overzicht van ca. 3000 
kwartieren van Kees Jan Slijkerman". 
Deze uitgave vormt een belangrijke aanvulling op zijn sterk vereenvoudigde en 
minder ver uitgewerkte stant, die in 1982 werd gepubliceerd in deel III van de 
reeks kwartierstatenboekcn van de Genealogische Vereniging Prometheus te Delft. 
De thans verschenen uitgave behandelt ca. 3000 achterhaalde kwartieren over 
een tijdsbestek van ruim 1000 jaar. Bij elk voorouderpaar zijn de gebruikelij
ke gegevens vermeld, tPrwijl er tevens naar gestreeft is om, waar mogelijk, 
melding te maken van hun welstand, bezit, testamenten enz. en een eventueel 
gebruikt familiewapen. Dit alles is rijkelijk voorzien van verwijzingen naar 
archiefbronnen en literatuur. 
De veelomvattende inhoud is voorzien van maar liefst 134 reproducties van fami
liefoto's, portretten, grafzerken, bidprentjes, familiewapens, familiepenningen 
kaarten, oude prenten, schilderijen, enz. 
Nadere informatie kunt U verkrijgen bij K.J. Slijkerman, Zegenstraat 73, 3082 
XP Rotterdam. De eerste 400 exemplaren kosten f 27.50 + 6.- verzendkosten, na 
deze oplage f 39.- + 6.- verzendkosten. 

ROTTERDAM EN DE V.O.C. 

In het Historisch Museum, Korte Hoogstraat 31 te Rotterdam, bevindt zich tot 
en met 23 mei 1988 de tentoonstelling "Rotterdam en de VOC". 
De tentoonstelling, onderdeel van het landelijk museumproject "De V.O.C. in 
Nederland", waarbij exposities zijn en worden georganiseerd in de zes steden 
waar de VOC was gevestigd (behalve Rotterdam zijn dit Amsterdam, Enkhuizen, 
Middelburg, Delft en Hoorn), geeft door het vaak originele expositiemateriaal 
en door de duidelijke verklarende teksten erbij een levendig beeld van de VOC. 
Vooral over het aandeel van Rotterdam geeft het speciaal bij de tentoonstelling 
verschenen bulletin van het Historisch Museum veel informatie. 
Er is geen doeltreffender wijze om het wezen van de Verenigde Oostindische Com
pagnie te illustreren dan door een aantal zakken met monsters van oosterse 
specerijen naast elkaar te zetten. Zo ruiken bezoekers de met de geur van 
kruidnagelen, foelie en curcuma verzengde lucht van de VOC, terwijl ze de 
kostbare cardamon en pijpkaneel in de hand mogen nemen. Aan de specerijen 
dankte de VOC gedurende twee eeuwen haar bestaan, al moest ze zich daarvoor 
ook op het pad van de koloniale politiek begeven. 
De kisten thee en zakken specerijen die samen met Chinees porcelein en lappen 
Aziatische katoen en sits de rijke lading van een Oostindiëvaarder verbeelden, 
staan opgesteld in een zaal die is ingericht als het verkooplokaal van het 
voormalige Oostindisch Huis van de Rotterdamse VOC-kamer. Langs de wanden is 
een portretgalerij opgehangen van 48 witgebefte en gekraagde bewindshebbers 
van de VOC in Rotterdam. De imponerende portretten, waaronder die van Cornelis 
Matelief de Jonge, zullen de prijzen bij de halfjaarlijkse veilingen in het 
lokaal ten voordele van de VOC hebben beïnvloed. Deze machtige mannen bestuur
den bijna allemaal ook de stad Rotterdam. 
Het Oostindisch Huis aan de Boompjes werd in 1698 opgeleverd. Hiermee vergroot
te de Rotterdamse Kamer van de VOC haar prestige. Het was een monumentaal pand 
met zijvleugels, waarin de aangevoerde goederen werden behandeld en opgeslagen 
en van waaruit de vertrekkende schepen werden uitgerust en van proviand voor
zien, De bewindhebbers, steeds zeven tegelijk, hadden hun kantoren naast het 
verkooplokaal. Bij het bombardement werd het pand verwoest, zodat men voor het 
maken van een maquette gebruik moest maken van de oorspronkelijke bouwtekening
en. Met enkele afbeeldingen van het Oostindisch H~is en van de scheepswerf en 
de lijnbaan van de VOC, vormen de maquette en de portretgalerij de hoofdmoot 
van het Rotterdamse aandeel in de tentoonstelling, die verder vooral een beeid 
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geeft van het VOC-bedrijf in het algemeen. 
De eveneens nu lopende tentoonstelling in het Historisch museum, te weten "Ne
derlanders in Indië" van de in het museum gevestigde stichting Atlas van Stolk 
is nog te bezoeken tot en met 3 juli 1988. Voor beide tentoonstellingen gelden 
als openingstijden: di. t/m za. 10-17 uur, zo. 11-17 uur. 

(Bron: NRC/Handelsblad van 24 maart 1988, pag. 6, geschreven door Bas van Lier). 

L.G. 

GENEALOGIE VAN DER ENDE (I) 

Als antwoord op vraag nr. 11 in het vorige nummer van "1340" betreffende Van der 
Ende/Stoorvogel, stelde ons aftredende bestuurslid dhr. J. Bot een uitgebreide 
genealogie van de Westlandse families Van der Ende beschikbaar. 
Deze gegevens sluiten aan op de reeds eerder gepubliceerde genealogieën in Gens 
Nostra (o.a. 1961) en geven tevens antwoord op de gestelde vraag. 
0mdat onder vele van onze Afdelingsleden nogal wat Westlandse families voorkomen, 

~sin overleg met de heer Bot besloten, de door hem samengestelde genealogieën 
in hun geheel in "1340" te publiceren, voor zover het de gegevens betreft die 
bekend zijn tot vóór de invoering van de Burgelijke Stand in 1811. 
In dit nummer de eerste aflevering. 

I JOOST CORNELIS van den Ende, 
begr. in de kerk te Maasland ca. 1679, watermolenaar, tr. Maertge Pieters 
Berghman, overl. na 7-3-1703 toen zij doopgetuige was. Zij tr. (2) Maas
land 9-10-1680 Cornelis Jansz. van der Vaart, watermolenaar in de Kraling
erpolder nabij de Brederoderhoeve. 
Uit dit huwelijk: 
1. CORNELIS JOOSTEN, ged. Maasland 26-2-1670, volgt II 
2. AEGJE JOOSTEN, ged. Maasland 30-12-1673, begr. Maasland 18-3-1749; 

tr. Maasland 16-3-1698 Leendert Philipsz. Rodenburg, van Naaldwijk, wa
termolenaar , testeerde met zijn vrouw voor not. Jacob van der Werff te 
Delft 14-10-1724. 

3. PIETER JOOSTEN, .~ed. Maas land 9-5-1677. 

II CORNELIS JOOSTEN van der Ende, 
ged. Maasland 26-2-1670, won. onder Sandambacht, overl. na 1711; 
tr. (1) 's-Gravenzande 31-10-1694 Marijntje Cornelisdr. van der Kooij, j.d. 
uit het Hondertland, overl. tussen okt. 1704 en sept. 1711, dr. van 
Cornelis Abrahamsz. van der Kooij en Elsgen Cornelisdr. Suythoorn; 
tr. (2) 's-Gravenzande 13-9-1711 Arentje Ewoudsdr. van Lochem, j.d. van 
Sandambacht, vermoedelijk dr. van Ewoud Jansz. van Lochem en Trijntje 
Klaasdr. Arkestein. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. CORNELIS, ged. 1 s-Gravenzande 27-2-1695. 
2. JOOST, ged. 's-Gravenzande 20-2-1697, volgt IIIa 
3. MAERTIE, ged. 's-Gravenzande 1-1-1700, overl. voor 1749, tr. 's-Graven

zande (ondertr. Pijnacker 20-10-) 5-11-1730 Jan Gerritsz. Huysman, j.m. 
van Pijnacker; hij tr. (2) Trijntje van Oosten. 

4. PIETER, ged. 's-Gravenzande 23-10-1701, volgt IIIb 
5. JAN, ged. 's-Gravenzande 12-10-1704. 
Uit het tweede huwelijk: 
6. REIJER, geb. de Lier, volgt IIIc 

IIIa JOOST van der Ende, 
ged. 's-Gravenzande 20-2-1697, begr. de Lier 7-1-1774; tr. de Lier 31-5-1726 
Trijntje van der Hoeve, ged. 's-Gravenza~de 14-10-1696, overl. na 1772, dr. 
van Cornelis van der Hoeve en N.N. 
Uit dit huwelijk: 
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Illb 

lllc 

!Va 

1. ADRIANUS, ged. de Lier 8-4-1736, volgt IVa 
2. JAN, geb. de Lier, volgt IVb 
3. verm. GRIETJE, geb. de Lier. 

PIETER van der Ende, 
ged. 's-Gravenzande 23-10-1701, overl. ald. 14-5-1776, landman; tr. 's-Gra
venzande(ondertr. 9-5-) 25-5-1722 Magteld Franse van den Bos, ged. 's-Gra
venzandel2-ll-1690, overl. na 1760, dr. van Frans Haartensz. van den Bos 
uit de Oranjepolder, en N.N. 
Uit dit huwelijk: 
1. MARTIJNTJE, ged. 's-Gravenzande 16-12-1725, tr. ald. 20-6-1745 Arij Pie-

tersz. Vellekoop. 
2. DIRK, ged. 's-Gravenzande 25-5-1727, volgt IVc 
3. JAN, ged. 's-Gravenzande 5-9-1728, volgt IVd 
4. GERRIT, ged. 's-Gravenzande 1-1-1730, volgt IVe 
5. ELSJE, ged. 's-Gravenzande 23-9-1731, begr. ald. 7-9-1802; tr. ald. 

(ondertr. 26-10-) 11-11-1759 Jan van Alenburgh. 
6.?FRANS, tr. Maria Pieters v.d. Beukel vlg. Gens Nostra 1961, blz. 326 

REIJER van der Ende, 
geb. de Lier onder 't Ambacht, begr. 's-Gravenzande 6-6-1788; tr. ald. 
18-5-1732 (ondertr. Maasland 3/18-5-) Maria Claasdr. van den Beukel, geb. 
's-Gravenzande (j.d. van 's-Grav. vlg. tr. boek de Lier, j.d. van idem, nu 
won. te Maasl. vlg. tr. boek Maasl.) overl. na 1765, dr. van Klaas van den 
Beukel en N.N. 
Uit dit huwelijk, allen gedoopt te 's-Gravenzande: 
1. ARENTJE, ged. 21-11-1732, begr. ald. 28-4-1797; tr. ald. 7-1-1759 

Kornelis Jansz. Hoogstraten. 
2. TRIJNTJE, ged. 10-10-1734. 
3. KLAAS, ged. 29-7-1736, volgt IVf 
4. CORNELIS, ged. 9-8-1739. 
5. MARIA, ged. 10-6-1742. ondertr. Maasland 23-5-1773 Willem Cornelisz. 

Dijkshoorn, van Zandambacht. 
6. ADAM, ged. 6-9-1744, volgt IVg 
7. JAN, ged. 8-1-1747. 
8. EUWIT, ged. 15-5-1751. 

ADRIANUS van der Ende, 
ged. de Lier 8-4-1736, overl. voor 30-1-1789; ondertr. de Lier 21-4-/tr. 
Naaldwijk 7-5-1769 Pietertje van Eyk, ged. de Lier 1-1-1741, dr. van Jacob 
van Eyk en N.N.; zij tr. (2) de Lier (ondertr. 30-1-) 15-2-1789 Claas Cürn. 
van der Eijk, wed. van Maria Maartens van Zanten. 
Uit dit huwelijk, allen te de Lier gedoopt: 
1. JOOST, ged. 4-3-1770, volgt Va 
2. LEENTJE, ged. 22-2-1772, tr. de Lier 23-3-1797 Frank Simonsz. Poot. 
3. JACOB, ged. 6-8-1775, volgt Vb 
4. JAN, ged. 11-8-1776. 5. JAN, ged, 21-9-1777. 6. TRIJNTJE, ged. 11-4-1779. 
7. TRIJNTJE, ged. 11-6-1780, tr. de Lier 3-5-1800 Jan Leendertse van Dorp. 
8. JANNETJE, ged. 2-12-1781, ondertr. Maasland 15-7-1803 Pieter Willemsz. 

de Bruyn. 

IVb JAN van der Ende, 
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geb. de Lier, tr. de Lier 11-5-1755 Jaapje Stoorvogel, ged. de Lier 27-2-
1729, dr. van Jan Leendertsz. Stoorvogel en Martje Willems Koning. 
Uit dit huwelijk, allen te de Lier gedoopt: 
1. ADRIANUS, ged. 25-1-1756, volgt Vc 
2. WILHELMINA, ged. 24-2-1759, overl. Maasland 9-1-1845, ondertr. de Lier 

15-3-1782 Cornelis Koole, ged. de Lier 19-12-1756, zn. van Pieter IJs
brantsz. Cole en Annetje Jorisdr. van der Valk, beiden uit 's-Gravenz. 



3. JANNETJE, gcd. 
4. TRIJNTJE, ged. 

zie bij IVa-2, 
van 't Hof van 

15-1-1764, tr. Gerrit Klapwijk. 
22-2-1772 op dezelfde dag als (haar nichtje) Leentje, 
ondertr. de Lier 11-3-1797 Jan Jorisz. Sonneveld, J.m. 
Delft. 

(wordt voortgezet) J.B. 

VRAGEN 

leder lid van de Afdeling Rotterdam e.o. heeft de mogelijkheid in de-ze rubriek 
vragen te stellen van allerlei genealogische aard. Omdat de redactie de behan
deling niet tot haar taak rekent, worden de vragen te allen tijde voorzien van 
naam, adres en woonplaats van de vraagsteller. Een antwoord dient U dus altijd 
direct naar de vraagsteller te zenden. De vragen dienen, uitsluitend schrifte
lijk, gericht te worden aan: redactie "1340", postbus 24182, 3007 DD Rotterdam. 

t 39. VAN HUGTEN 

..J} Joanna van Hugten, tr. (RK) Rotterdam 18-10-1711 Jacobus Maas, geb. R'dam 
1688. Gevr. nadere gegev. omtr. Joanna van Hugten. 

-B. Mekke, Lange Hilleweg 158, 3073 BV Rotterdam. 

40. HAAS/ VAN HOUT 
Jacobus Maas, ged. (RK) Rotterdam 31-12-1688, zoon v. Hermanus Maas en 
Catharina van Hout. Gevr. nadere gegev. omtrent dit echtpaar. 

-B. Mekke, Lange Hilleweg 158, 3073 BV Rotterdam. 

41. KRUIJSWIJK (CRUIJSWEGH) 
Dirk Cornelisz. Kruijswijk, ook Cruijswegh, soldaat onder Capt. Willem 
Zoete de Laecke van Villiers, tr. Gorinchem 22-10-1670 Teuntie Dirk de 
Leeuw. Gevr. herkomst van Dirk Corn. Kruijswijk. 

-J.W.Th.M. Boezeman, Luchtenburg 91, 3328 AN Dordrecht. 

4 2. WALKER (WAKER) 
David Walker, ook Waker, tr. (1) Gorinchem 19-10-1749 Barbera Pero; tr. 
(2) Gorinchem 6-8-1752 Gertrudis Cruijswijk. Hij was soldaat onder Alex
ander Marjobanks (Schotse Brigade). Gevraagd wordt naar de herkomst van 
David Walker. 

-J.W.Th.M. Boezeman, Luchtenburg 91, 3328 AN Dordrecht. 

43. VAN DER LIST/ HEREIJGERS 
Contact gezocht met onderzoekers die de namen Van der List en Hereijgers 
zijn tegengekomen. Gegevens met betrekking tot West-Brabant, Dordrecht en 
Rotterdam zijn beschikbaar. In de families komen schippers voor. 

-J.H. Berghout, Wilhelminastraat 90, 2651 DM Berkel en Rodenrijs. 

44. MAK (MACQ, MACK) 
Gerrit Andriesz. (Macq), weduwnaar, ondertr. 1-9-1584 Grietgen Jorisdr., 
weduwe; kinderen: a) Crijn, ondertr. 14-12-1612 Trijntgen Lourisdr., overl. 
26-3-1649; b) Andries, stuurman, ondertr. 22-8-1614 Jopgen Huijgensdr., 
overl. 3-10-1664. Alle gegevens hebben betrekking op Schiedam. 
Gevraagd wordt: het voorgeslacht van Gerrit Andriesz. Macq, of er een 
relatie is tussen genoemd gezin en Huijgh Macq die tezelfdertijd te 
Schiedam opduikt, is er iets bekend over de herkomst van de familie Mak, 
is er verbinding met degenen die nu nog in België de naam Mack of Macq 
voeren en waarschjjnlijk afkomstig zijn uit de streek ten zuidwesten van 
Brussel (Nijvel). 

-W.A. Mak, Warande 180 b, 3117 CM Schiedam. 

45. KALMEIJER 
Johannes Kalmeijer, geb. Oudshoorn en Wilhelmina Murk, geb. Oudshoorn 
3-5-1791, laten ald. ca. 1814 een kind Bernardus dopen. Gevr. voorgeslacht 
Kalmeijer en alle relevante gegevens omtrent bovengenoemd gezin. 

-P.A. Kalmeijer, Sint Josephstraat 16, 2806 WJ Gouda. 
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46. ROMBOUTS / VRÖBEL 
Hermanus Alexander Rombouts, geb. Rotterdam 25-12-1808, tr. ald. Christina 
Vröbel. Adres per 1 dec. 1855: Peperstraat 65, Rotterdam. Gevr. huwelijks
datum, kinderen en beider voorgeslacht. 
ROMBOUTS / HARINGX 
Arij Rombouts en Jacoba Adriana Haringx hebben een zoon Petrus, geb. Rot
terdam 9-1-1863. Zij verhuizen waarsch. 1873 naar Brussel. Gevr. beider 
voorgeslacht en nadere gegevens omtr. Petrus R. 
ROMBOUTS / VAN DER VLUGT 
Joannes Rombouts, geb. Heeswijk, tr. Rotterdam 10-4-1796 Alida van der 
Vlugt. Gevr. hun kinderen en beider voorgeslacht. 
ROMBOUTS / VAN ZEVENBERGEN 
Cornelis Bastiaan Rombouts, geb. Berkel of Tholen, tr. Maria Geertruida 
van Zevenbergen, geb. Herkingen 13-11-1827. Adres: Zwarte Paardelaan 503, 
Rotterdam. Gevr. nadere gegev. en beider voorgeslacht. 
VAN DAM/ ROMBOUTS 
Gerrit van Dam, tr. Rotterdam Henrica Rombouts, geb. Antwerpen 1-3-1876, 
zij was dienstbode op het adres: Schiekade 105, Rotterdam. Gevraagd wordt 
nadere gegevens en beider voorgeslacht. 
VAN DER LUBBE/ ROMBOUTS 
Jacobus van der Lubbe tr. Aarlanderveen 16-9-1909 Hendrika Rombouts, geb. 
ald. 10-9-1888, dr. v. Bernardus Constantijn Rombouts en Barbara Boer. 
Gevraagd: voorgeslacht Jacobus van der Lubbe en kinderen uit dit echtpaar. 

-M. Rombouts, Averdijk 86, 3079 GG Rotterdam. 

47. VAN 'T ZELFDE/ BLOM 
Pleun Hendrik Blom, geb. Charlois, overl. ald. 19-9-1807 op 82-jarige 
leeftijd, tr. Charlois 31-10-1755 Maria Gerritsdr. van 't Zelfde ('t Self
de) geb. Heerjansdam 23-5-1734, overl. Charlois 30-1-1794. Zij hadden vijf 
kinderen. Gevr. geb. dat, P.H. Blom en beider voorgeslacht. 

-B. Blonuners, Schotelstraat 8, 3314 XT Dordrecht. 

48. VAN DER VORM/ VAN DER JAGT /. VAN DER STMIJ 
Maaike van der Vorm, dochter van Jacob van der Vorm en Christina van der 
Staaij, geb. IJsselmonde 25-9-1835, tr. ald. 24-3-1859 Bastiaan van der 
Jagt, overl. Barendrecht 29-1-1890. Gevr. nadere gegevens en beider voor
geslacht. 

-B. Blommers, Schotelstraat 8, 3314 XT Dordrecht. 

49. DOORNBOS 
In verband met een landelijk onderzoek, alle gegevens gevraagd met betrek
king tot de naam Doornbos en alle spellingsvarianten daarvan. Periode: 
vóór 1811, ná 1902; plaats: buiten de provincie Groningen. 

-W.G. Doornbos, Prins Hendriklaan 4 b, 3071 LD Rotterdam. 

50. LAMOTE (MOOTE) 
Abraham Pieters Lamote, ook: Moote, wolkammer, ondertr. Leiden 3-5-1681 
(geass. door zijn broer Jacob) Susanna Jansdr.; 
Jacob Lamote, ondertr. Leiden 9-5-1676 (geass. door zijn broer Pieter) N.N.; 
Judith Pietersdr. Lamote, ondertr. Leiden 5-12-1681 N.N., zij is doopgetui
ge bij de kinderen van Abraham Lamote (zie boven); 
allen zijn waarschijnlijk te Leiden geboren, doch tot dusverre daar niet 
als zodanig gevonden. Gevraagd: aller voorgeslacht. 

-J.W.Th.M. Boezeman, Luchtenburg 91, 3328 AN Dordrecht. 

51. MORLET 
Adriaan Jans Morlet, tr. Gorinchem Emmeken Jans. Uit dit huwelijk 4 kinde
ren, nl.: Adriantje, Rebecca, Marijken, Sara. 
Jonker David Morlet, tr. Gorinchem 16-12-1622 juffr. Anna Maria van Stee
landt. Gevr.: is er verband tussen beide Morlets. 

-J.W.Th.M. Boezeman, Luchtenburg 91, 3328 AN Dordrecht. 
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