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WAT GEBEURDE IN 1340? 
In 1990 bestaat Rotterdam 650 jaar. Wat was er nu aan de hand in dat voor Rotter
• zo belangrijke jaar 1340? Op de zevende juni van dat jaar verkregen de poor
b.._,~ van Rotterdam bepaalde vrijheden, privileges of voorrechten. Dat geheel van 
voorrechten, dat werd verleend door de landsheer Willem IV, graaf van Holland en 
Henegouwen, duidt men aan als stadsrec~t. Hierdoor werd de stedelijke gemeenschap 
gelicht uit de plattelandsorganisatie én werd zij in bestuurlijk en juridisch 
handelen zelfstandig. Al eerder, o.a. in 1328, waren privileges verleend, maar 
toen was nog niet van een stad sprake, wel van een actieve, handel drijvende ge
meenschap. Voor 1340 wordt Rotterdam'nog niet genoemd als stad temidden van bij
voorbeeld Dordrecht, Delft en Schiedam. 
Er is nog iets anders. Het gebied waarvoor het stadsrecht van 1340 gold, was on
geveer gelijk aan de stadsdriehoek. Hieraan werden in 1358 nog Rodezand en Bulger
steyn toegevoegd. In 1328 was dat gebied voor een gedeelte in handen van de graaf 
van Holland, voor een ander gedeelte echter in handen van Dirk Bokel, die op het 
kasteel Weena zetelde. Men zou kunnen zeggen dat de rechten die de graaf in 1328 
verleende, weliswaar betrekking hadden op zijn eigen deel, het oostelijke, maar 
mettertijd waren bestemd voor oost en west samen. Na het overlijden van Dirk Bokel 
omstreeks 1334/1335 kon pas aan de verdere ontwikkeling van de stedelijke gemeen
schap in bestuurlijke zin worden gedacqt. Die was nu immers in één hand gekomen. 
Belangrijke bepalingen van het stadsrecht van 1340 waren bijvoorbeeld het recht om 
keuren (verordeningen) te maken, het verkrijgen van vrijdom van tolgelden in het 
hele graafschap Holland en het recht ~m tweemaal per jaar een vrije jaarmarkt te 
houden. Het stadsrecht werd niet voor'niets verleend: de poorters moesten er het 
hoge bedrag van 100 pond voor betalen, waarvoor zij op 27 juni 1340 van de graaf 
een kwitantie kregen. In samenhang met het verlenen van het stadsrecht moet de 
medewerking in 1340 worden gezien van de graaf van Holland aan het graven van de 
F-~terdamse Schie. De stad kon er mee beginnen wanneer dat (financieel) uitkwam. 
,....,./kanaal dat enkele jaren later gereed kwam, was nodig om het achterland te 
verbinden met de rivier via Rotterdam. Stichting Rotterdam 1990 

TOEKOMST VAN "1340" 
De intentie van het mededelingenblad 11 1340 11 is, naast het brengen van bestuur
lijke mededelingen, de mogelijkheid te bieden aan leden om: 
- vragen te stellen van genealogische of geschiedkundige aard in de daarvoor be-

stemde rubriek; 
- artikelen te publiceren betreffende genealogieën, stamreeksen, kwartierstaten; 
- ervaringen en bijzonderheden, opgedaan tijdens archiefonderzoek kenbaar te maken; 
- suggesties te doen met betrekking tot het functioneren van de Afdeling, e.d. 
De bijdragen, die wij tot op heden van afdelingsleden mochten ontvangen, zijn 
~chaars gebleken. Het initiatief tot het wijzigen van de voorheen gebruikelijke 
enkell>iadige convocaties, in het verschijnen van 11 1340 11

, driemaal per jaar acht 
pagina's informatie, is van bestuurlijke kant gekomen. Het is aan u dit initiatief 
over te nemen. Red. 29 



AGENDA 
Dit voorjaar organiseren wiJ een serie lezingen, die betrekking zal hebben op het 
onderwerp 11genealogie en de koloniën". Wij menen met deze drie lezingen gedeelte
lijk te kunnen voldoen aan de vraag naar informatie over onderzoek betreffende de 
uiteenlopende thema's hierover. Zoals gewoonlijk is de· toegang vrij. 

De eerstvolgende lezing zal als enige worden georganiseerd in een zaal van de 
Rehobothkerk (zij-ingang), Noordsingel 90 te Rotterdam en vangt aan om 20.00 uur. 

17 januari 1989 - dinsdag: DHR. DRS. M.R. DOORTMONT UIT ROTTERDAM met een lezing 
over Nederlanders overzee: genealogisch onderzoek in koloniale archieven. Onze 
voorzitter geeft tijdens zijn lezing een beeld van het scala aan mogelijkheden van 
onderzoek in koloniale archieven in Nederland en buitenland. 

In afwijking tot voorheen zullen de volgende twee bijeenkomsten georganiseerd wor
den in de Remonstrantse Kerk, Mathenesserlaan 3 (hoek Westersingel) te Rotterdam. 
Deze is gemakkelijk te bereiken per metro (station Eendrachtsplein), met buslijn 32 
en tramlijnen 4 en 5. Aanvang om 20.00 uur. 

28 februari 1989 - dinsdag: AFDELINGSJAARVERGADERING EN CONTACTAVOND 
De leden worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Afdelingsjaarvergadering, waar
van de Agenda als volgt luidt: 
1. OPENING DOOR DE VOORZITTER. 
2. VERSLAG OVER 1988 van secretaris en penningmeester. 
3. BESTUURSVERKIEZING. Aan de beurt van aftreden zijn de heren E.J. van Rooij en 

L. Gijswijt. Beiden zijn herkiesbaar, het bestuur stelt voor beide heren opnieuw 
te benoemen. Namen van tegenkandidaten kunnen tot één week voor de afdelingsver
gadering worden ingediend bij de secretaris, conform art. 25 en 27 van de Statu
ten van de N.G.V. 

4. VOORSTEL TOT BENOEMING van de heer E.J. van Rooij en mevrouw I.P. Zwaaneveld
van Rijn tot afgevaardigde resp. plaatsvervangend afgevaardigde als vertegen
woordiging van onze Afdeling op de Algemene Ledenvergadering. 

S. RONDVRAAG. 
6. SLUITING. 
Na afhandeling van bovenstaande Agenda zal voor de leden een contacta,vond worden 
gehouden. Leden die al langere tijd genealogisch onderzoek hebben gedaan, wordt 
verzocht hun documentatie (kaartenbakken e.d.) mee te brengen en de vele, hopelijk 
aanwezige, nieuwe leden met raad en daad bij te staan in hun kersverse onderzoek. 

4 april 1989 - dinsdag: DHR; P.A. CHRISTIAANS UIT 'S-GRAVENHAGE, hoofd bibliotheek 
van het Centraal Bureau voor Genealogie, spreekt over genealogisch onderzoek naar 
Indische families. Zijn ervaringen zijn van belang voor een ieder, die soortgelijk 
onderzoek verricht, daarnaast komen ook andere aspecten aan de orde. 

Noteert u alvast de datum voor de volgende lezing: 
2 mei - dinsdag: DHR. A. te MEIJ UIT AMSTELVEEN houdt een lezing over de geschiel 
nis van de V.O.C. Het Afdelingsbestuur. 

MEDEDELING VAN HET AFDEL!NGSBESTUUR 
Door huwelijk luidt de naam van de secretaris van de Afdeling thans: 

Mevrouw I.P. Zwaaneveld-van Rijn. 

N I EU\.JE LEDEN,i 

Bij de laatste telling is gebleken dat in 1988 de Afd. Rotterdam e.o. 56 leden 
rijker is geworden. Bij een totaal van 22 uitschrijvingen (vanwege overlijden, 
opzegging lidmaatschap en verhuizing) betekent dit, dat de afdeling het afgelopen 
jaar met 34 leden of bijna 10% is gegroeid. 
Deze behoorlijk grote aanwas betreft voor het merendeel nieuwe leden, die wij 
hierbij van harte welkom willen heten. Wij spreken daarbij de hoop uit hen op de 
eerstkomende bijeenkomst van de afdeling persoonli·k te kunnen begroeten. 

M.R.D. 
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ONZE OMLIGGENDE AFDELINGEN ORGANISEREN 

AFD. 'S-GRAVENHAGE EN OMSTREKEN 

Dinsdag 24 januari 1989 spreekt de heer Drs. R.J.C. van Maanen uit Leiden, charter
meester aan het Gemeentearchief aldaar. 
Dinsdag 14 maart 1989 een lezing door de heer R.F. Hofman over de problematiek rond 
het vinden van doopsgezinden. 
Dinsdag 25 april 1989 spreekt de heer C.P.H. Soetens over onderzoek in rechterlijke 
archieven aan de hand van een tot in de Middeleeuwen voerende genealogie. 
De bijeenkomsten hebben plaats in Dienstencentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 
1 te Rijswijk, aanvang 19.¼S uur. 

AFD. ZEELAND 

Zaterdag 18 maart 1989 een lezing door de heer M.J. Scheele onder de titel "het 
kadaster in historisch perspectief" aan de hand van dia's. 
Vroeger of later hebben we in de genealogie met kadastrale gegevens te maken. De 
kennis van de historische groei van het kadaster is daarom van belang, zodat u weet 

en waar u een en ander kunt vinden. 
t,...,bijeenkomst vindt plaats in "De Vroone", Vereekestraat 74 te Kapelle, de aanvang 
is om 14.00 uur. • 

AFD. WEST-NOORD-BRABANT 

Dinsdag 11 april 1989 houdt onze oud-voorzitter de heer Drs. H. van Eijk een lezing 
over Belgisch onderzoek naar een Middeleeuws geslacht van zes namen. 
Dinsdag 30 mei 1989 spreekt de huidige landelijke secretaris van de N.G.V., de heer 
M. IJzerman over twee onderwerpen. Voor de pauze "fotografie bij uw genealogie", 
ná de pauze "Alva's Raad van Beroerten als genealogische bron". 
Deze bijeenkomsten vinden plaats in het Mercury Hotel, Stationsplein 14 te Breda. 
Aanvang om 20.00 uur. 

GENEALOGISCHE DAG 1989 

Zoals u wellicht reeds bekend is, zal de N.G.V. haar jaarlijkse genealogische dag 
dit jaar op 20 mei in Schoonhoven houden. Over het progrannna voor deze dag zult u 
te zijner tijd via de normale kanalen (Gens Nostra; 111340 11

) nader geïnformeerd 
worden. Aangezien Schoonhoven onder het ressort van de Afdeling Rotterdam en Om
streken van de vereniging valt, heeft het Hoofdbestuur de Afdeling om enige mede
werking gevraagd. 
In de eerste plaats gaat het daarbij om assistentie bij de ontvangst van leden bij 
hun aankomst in Schoonhoven in de ochtend. In de tweede plaats betreft het assisten
tie bij een geplande rondleiding door de stad in de middag. Voor dit laatste is 
vanzelfsprekend enige kennis van Schoonhoven vereist. Hiervoor zal een instructie 

-:!en verzorgd . 
n._.,~stenten zullen op de genealogische dag 
meer de gelegenheid hebben om ook zelf aan 
seerden kunnen zich voor nadere informatie 
tel. 010-476 1167. 

de gast zijn van de vereniging en zonder 
het programma deel te nemen. Geïnteres
en/of opgave richten tot M.R. Doortmont, 

M.R.D. 

STICHTING FEDERATIE NEDERLANDSE FAMILfEORGANISATIES 
Er bestaan in Nederland thans ongeveer 300 families waarvan de leden zich op een 
of andere wijze hebben verenigd en velen die plannen in die richting koesteren. 
Deze "familieorganisaties" hebben een geheel ander doel en geheel andere taken 
dan de bekende genealogische verenigingen en instellingen. Een voorbeeld van die 
andere taken is o.a. de uitgave van een familieblad, het organiseren van reünies, 
het beheren van familiecollecties en/of sociaal-cultureel werk binnen de eigen, 
besloten groep. 
Gezamenlijk vertegenwoordigen die familieorganisaties een belangrijk sociaal-cul
tureel goed en zijn zij door hun bezittingen, familiecollecties en genealogische, 
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heraldische en iconografische verzamelingen ook voor het algemenere historische, 
streekhistorische en genealogische onderzoek van grote betekenis. 
De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat niet alle familieorganisaties even 
"sterk" zijn, Het zou het werk van de onderscheiden organisaties ten goede komen 
als tussen hen een goede samenwerking kon worden opgebouwd. Deze constatering 
heeft in 1983 geleid tot de oprichting van de "Federatie van Nederlandse Familie
organisaties" en op 17 juli 1986 tot oprichting van de gelijknamige stichting, 
De doelstellingen van de FNF zijn het best als volgt te omschrijven: 
De stichting stelt zich ten doel de belangen te behartigen van bestaande familie
organisaties, het oprichten van nieuwe en het zo bevredigend mogelijk functioneren 
van deze organisaties te stimuleren. Men tracht deze doelstellingen te bereiken 
door: a) het oprichten en instandhouden van een permanent secretariaat; b) het 
geven van voorlichting over de inrichting van concept-statuten en reglementen voor 
familieorganisaties, de inhoudelijke, grafische en administratieve verzorging van 
familieperiodieken, het beleggen van familie-reünies en andere evenementen, de in
richting en het beheer van familiearchieven, het ontwerpen, uitvoeren en toepassen 
van familiewapens, -penningen e.d.; c) het bevorderen van een zo nauw mogelijke 
samenwerking tussen familieorganisaties enerzijds, en landelijke en regionale 
genealogische verenigingen en instellingen anderzijds. 
Het secretariaat van de stichting is gevestigd aan de Neptunusstraat 39, 1223 HK "" 
Hilversum, tel. 035-853 068. 

L.G. 

OPROEP 

Mevrouw H.M. Aben-Nederpeld, Malvert 2416, 6538 AP Nijmegen, verzoekt ons he_t vol
gende bekend te maken: 
akten van admissie, re-admissie en indemniteit, en borg- en ontlastbrieven; een 
ieder die kennis draagt van de plaats waar deze archiefbestanden zich bevinden en 
de wijze waarop deze eventueel toegankelijk zijn gemaakt (indices, microfilms enz.) 
wordt vriendelijk verzocht zich met haar in verbinding te stellen. 
Met hartelijke dank voor uw medewerking! 

L.B. 

WERKGROEP "PRAE 1600" 

Zaterdag 5 november 1988 kwam te Kapelle (Zeeland) een aantal personen bijeen, om 
een nieuwe werkgroep, de "Prae 1600 Club" op te richten. De reden hiertoe is voor 
de hand liggend. De overgang van de 16e naar de 17e eeuw vormt voor Zeeuwse genea
logen een beduidende barrière, waar velen nooit goed overheen kunnen komen. Het 
zijn de roerige tijden van de 80-jarige oorlog, de reformatie en de komst van dui
zenden vluchtelingen uit het zuiden. Op een enkele uitzondering na gaan de DTB
boeken niet verder terug dan de eerste decennia van de 17e eeuw. Andere veel ge
bruikte bronnen, zoals de rechterlijke en notariële archieven, gaan over het alge
meen niet zo erg veel verder terug en het raadplegen vereist veel tijd en een re 
lijke kennis van de vaktaal en het oude schrift. 
De nieuwe werkgroep wil dit terrein gaan ontsluiten door een catalogus op te bouwen 
van bronnen, die van belang kunnen zijn voor de Zeeuwse genealogie en de plaatselijke 
geschiedenis. Daarnaast zal een begin_ gemaakt worden met het extraheren, ficheren 
en eventueel publiceren van geschikte bronnen. De initiatiefnemers realiseren zich 
ten volle, dat dit een enorme taak is. Men is er echter van overtuigd, dat er moge
lijkheden zijn om dieper in het verleden door te dringen, als eenmaal een ingang 
geforceerd is. 
De werkgroep vat het woord 11middeleeuws 11 niet letterlijk op. Het was de term, die 
als eerste in de gedachte van de initiatiefnemers opkwam, maar het is niet de be
doeling zich beperkingen op te leggen. Vandaar dat gekozen is voor de naam "Prae 
1600 Club". Met opzet is het woordje "Zeeuwse" weggelaten, omdat men vermoed veel 
te maken te zullen krijgen met Hollandse, Brabantse en Vlaamse bronnen, De werk
zaamheden zullen echter specifiek op Zeeland gericht zijn, 
Het voorlopige correspondentieadres van de "Prae 1600 Club" luidt: De Komme 3, 
4421 ES Kapelle. 

L.G. 
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GENEALOGISCH_ONDERZOEK. IN. ZEELAND . 
Onlangs gaf de heer J.W. Zondervan uit Vlissingen voor onze Afdeling (zie pag. 22) 
een lezing over de organisatie van het archiefwezen en de genealogische werkgroe
pen in de provincie Zeeland. Hij reikte bij die gelegenheid aan zijn toehoorders 
een lijst met adressen uit, waarvan het ons nuttig leek die volledig in 1340 af 
te drukken. Dit voor degenen die de voordracht hebben gemist. 
Wanneer u advies zoekt over onderzoek in deze provincie, dan kunt u bij de ver
melde instellingen uw licht opsteken. Men is er hulpvaardig en het voorradige 
materiaal is in het algemeen uitstekend toegankelijk. 
Voor de goede orde zij vermeld dat de Stichting Genealogisch Centrum geen onder
deel van de N.G.V. is, al werkt men in de praktijk natuurlijk zeer nauw samen. 

ADRESLIJST 
Archiefdiensten 
Rijksarchief in Zeeland, St. Pieterstraat 38, 4331 EW Middelburg, tel. 01180-38920. 
Gemeentearchief Axel, Markt 1 / postbus 17, 4570 AA Axel, tel. 01150-2220. 
Gemeentelijke Archiefdienst Goes, Wijngaardstraat 3a, 4461 DA Goes, tel. 01100-21212. 
r entearchief Hulst, Grote Markt 21 / postbus 49, 4560 AA Hulst, tel. 01140-89000. 
b entearchief Middelburg, Stadhuisstraat 2, 4331 PK Middelburg, tel. 01180-26251. 
Gemeentearchief Tholen, Markt 1-5, 4695 CE St. Maartensdijk, tel. 01666-2955. 
Gemeentearchief Veere, Kerkstraat 7, 4351 AK Veere, tel. 01181-1455. 

L.B. 

*Gemeentelijke Archiefdienst Vlissingen, Stadhuisplein 2, 4382 LG Vlissingen, tel. 01184-87000. 
*Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en St. Philipsland, Meelstraat 8, 4301 EC 

Zierikzee, tel. 01110-13151. 
De met• aangegeven archieven beschikken niet over door het Rijk in bewaring geieven 
rechterlijke, weeskamer en notari~le archieven. 

Belangrijke genealogische verzam~lin8en 
Rijksarchief in Zeeland: Verzameling P.D. de Vos 

(vele afschriften DTB van de hele provincie Zeeland). 
Verzameling De Hullu 
(voornamelijk Zeeuws-Vlaanderen). 

Gemeentearchief Tholen: Verzameling Hollestelle 
(afschriften DTB, voornamelijk Tholen). 
Verzameling A.W. Kloet 
(afschriften DTB, voornamelijk Tholen). 

Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en St. Philipsland: 

Overigen 

Verzameling P.D. de Vos 
(andere afschriften dan in het Rijksarchief). 
Verzameling Van der Baan 
(o.a. afschriften DTB 9). 

Nederlandse Genealogische Vereniging, Afdeling Zeeland, 
secr. dhr. A.J. Witte, De Komme 3, 4421 ES Kapelle. 
Stichting Genealogisch Centrum in Zeeland, 
studiezaal: 

Werkgroepen 

Wijngaardstraat Ja bis, 4461 DA Goes, tel. 01100-21212, 
elke donderdag van 9.30 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, 
elke eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 16.00 uur. 
van de Stichting Genealogisch Centrum in Zeeland: 
-Goeree-Overflakkee: dhr. A.J. Witte, De Komme 3 4421 ES Kapelle. 
-Noord- en Zuid-Beveland: dhr. A.J. Witte, De Komme J, 4421 ES Kapelle. 
-Schouwen-Duiveland: dhr. L. Berrevoets, Aalscholver 6, 3641 WB Mijdrecht. 
-Tholen en St. Philipsland: mw. A.J. Ciljam, Welleweg 30, 4315 PG Dreischor. 
-Walcheren: dhr. H.L.J. van der Linden, Lat.Schoolstraat 17, 4331 BP Middelburg. 
-Oost Zeeuws-Vlaanderen: dhr. H.O. Nijenhuis, Hulsten.reg 173, 4583 SL Terhole. 
-West Zeeuws-Vlaanderen: dhr. C. du Fossé, Zuiddijkstraat 50, 4524 AS Sluis. 
-Portretfotografie: dhr. M. v.d. Dorpel, Mossellaan 27, 4691 KE Thole11. 

VERHUIZING STICHTING ROTTERDAM 1990 
In het vorige nummer hebben wij (op pag. 28) melding gemaakt van de telefoonnummers 
van de Stichting Rotterdam 1990. Deze stichting heeft inmiddels een vast onderkomen 
gevonden. Het adres luidt: Boompjes 542, 3011 XZ Rotterdam, het postbusnummer bleef 
ongewijzigd: 70018, 3000 KX Rotterdam. De telefoonnummers zijn vervangen door één 
nummer: 010-411 1990. L.G. 
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VRAGEN VIA DE REDACTIE 

De roem van 111340 11 reikt kennelijk ver, want deze keer bereikten ons ook vragen 
van buiten onze afdeling. Men blijkt tot diep in de provincie (Emmen, Gaanderen) 
van ons te hebben gehoord. Het is dan ook met genoegen, dat ik u van het gevraagde 
een samenvatting geef. Om nu toch enig onderscheid te maken tussen u -reguliere 
lezers- en anderen van elders, zal ik deze vragenstellers niet voluit vermelden, 
maar optreden als hun bemiddelaar. Tenslotte moeten we ook voorkomen dat straks de 
halve vereniging over ons heenvalt. Vandaar. Wie antwoord geeft, wordt dus verzocht 
zich te richten tot ondergetekende, onder vermelding van het nummer van deze af
levering van 111340". 

Te beginnen met het kleinste verzoek: wie kent publicaties over de gemeente Zeven
huizen? De belangstelling gaat uit naar de geschiedenis van deze stad, waar ene 
familie Haak van 1677 tot 1920 verbleef. 

De tweede correspondent is breder van stof, zoals zal blijken: 
Gerhardus Huitink werd geboren op 12 april 1837 te Doetinchem, vanwaar hij op 1 mei 
1861 vertrok naar Rotterdam. Hij trad daar op 30 oktober 1867 in het huwelijk met 
Theodora Elisabeth Kuhlmann. Hij woonde met zijn gezin van 1869 tot 1883 aan de 
Westersingel te Rotterdam (nr. 15-665) en van 1885 tot 1894 aan het Haringvliet -e:..,, 
(nr. 6). Zijn beroep was achtereenvolgens machinist, opzichter en hoofdopzichter. 
De bovenstaande gegevens zijn ontleend aan akten van de burgerlijke stand, die be
trekking hebben op zijn huwelijk en de aangifte van de geboorte en de dood van zijn 
kinderen. Na zijn pensionering vertrok Gerhardus Huitink naar Ginneken, waar hij 
stierf op 8 november 1905. Volgens wat men nog over hem weet te vertellen, zou hij 
werkzaam geweest zijn bij het Drinkwaterleidingbedrijf. 
De schrijver van de brief heeft al enig onderzoek gedaan in het archief van het DWL. 
Hij heeft stukken gezien die betrekking hebben op de begroting, maar daarin niets 
gevonden. Dit terwijl daarin toch het personeel wordt genoemd, onder vermelding van 
naam en functie. De overlevering zou dus wel eens onjuist kunnen zijn. Het heeft 
er de schijn van. Hij vermeldt voorts -overigens zonder nadere bibliografische ge
gevens- het boek "De watermakers" door J. Dijkstra. Daarin is sprake van competen
tiegeschillen, die er zouden hebben bestaan tussen de directie van het DWL en die 
van de Dienst Gemeentewerken. Hij veronderstelt nu, dat Huitink met zijn gezin zou 
hebben gewoond in dienstgebouwen van het DWL, die hebben gestaan aan de Wester
singel en het Haringvliet, maar tegelijkertijd gefunctioneerd zou hebben onder de 
directie van Gemeentewerken. Of zoiets mogelijk is, weet ik niet, al lijkt het me 
merkwaardig. Hoe dan ook, onderzoek in de archieven van beide diensten moet het 
antwoord opleveren. 
Wie wil zich verdiepen in het carrièreverloop van Gerhardus Huitink, hoofdopzichter 
bij de waterleiding of bij Gemeentewerken (of misschien wel bij alletwee! Wie 
weet?)? Over de genealogie van de familie is overigens al voldoende bekend. L.B. 

VRAGEN 
leder lid van de Afdeling Rotterdam e.o. heeft de mogelijkheid in deze 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 11134011

1 postbus 24182, 3007 DO Rotterdam. 

53. COOLE/ DOORDUIN 
IJsbrant Pietersz. Coole, tr. 's-Gravenzande 14-4-1715 Hilletje IJsbrantsdr. 
Doorduin. Gevr. beider voorgeslacht. 

-L. Gijswijt, Claes de Vrieselaan 128a, 3021 JX Rotterdam. 

54. DE LANGE/ MELSERS 
Jan Lucasse de Lange tr. Rotterdam 23-2-1648 Annetje Melsers, wed. van Wouter 
Corn. Gevr. beider voorgeslacht. 

-Drs. P. de Ridders, Diederick van Altenastraat 5, 5095 AP Hoogemierde. 
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55. VAN DER STAM 
Neeltje Franse van der Stam, ged. Noord-Waddinxveen 11-7-1717, wed. van 1) 
Jacobus Wessels en 2) Jan Arijsz. Jonker, laatstelijk geh. Willem Giele van 

, Wijk (overl. Noord-Waddinxveen 6-11-1785). Gevraagd: datum en plaats overl. 
van Neeltje Franse van der Stam. 

-P.W. Wessels, Boergoensevliet 86, 3082 KW Rotterdam. 

56. a) BOER/ HEIJKOOP 
Leendert Boer, notaris, zn. v. Leendert Boer en Naleke of Nalida Boer, onder
tr. Schoonhoven 16-3-1764 Annigje Heijkoop. Gevr.: Data en plaatsen van geb. 
van beide en van huwelijk. 
b) HEIJKOOP 
Jan Franken Heijkoop, tr. Schoonhoven 29-1-1741 Levina Blonk. Gevraagd: voor
geslacht Heijkoop. 
c) KUIJLENBURG 
Cornelis van Kuijlenburg tr. Rotterdam 2-5-1747 Cornelia Verheul. 
Gevraagd: voorgeslacht Kuijlenburg. 

__ d) LUIJTVELT / VAN REES 
eJohan Luijtvelt, luitenant, tr. Capelle ('s-Grevelduin-Capelle?) sept. 1758 
Maria Theodora van Rees, dr. v. Barend van Rees, kapitein en Johanna Pieter
nella de Zeeuw. Gevr. beider voorgeslacht. 
e) BLAAK 

Klaas van IJzerloo, tr. Willemstad (Noord-Brabant) 5-2-1738 Maria Blaak, ko
mende van Heiningen. Gevr.: voorgeslacht Blaak. 
f) ROSKAM 
Jacob Roodnat, tr. Oud-Alblas 17-8-1738 Lijsbeth Roskam, dr. v. Cornelis Ger
ritse Roskam. Gevraagd voorgeslacht Roskam. 
g) WOLTERS 
Geet~uijd Wolters, mogelijk overl. te Strijen, tr. Pieter Coormans. 
Gevr.: alle gegevens omtrent Geertruijd Wolters. 

-P.B.C.D. Tol, de Lairesselaan 77, 3062 PE Rotterdam. 
57. a) DE HEER 

Leendert Adriaansz. de Heer tr. Rotterdam 15-5-1645 Ariaantje Hendriksdr. 
Gevr. beider voorgeslacht. 
b) LINDKAMP 
Jannetje Lindkamp, geb. Kralingen ca. 1780, overl. Rotterdam 11-7-1833, tr. 
Rotterdam 6-2-1803 Stephanus de Heer. Wie waren haar ouders? 
c) KOOT / ELIAS 
Johannes Jacobse Koot, met attest. v. Rotterdam, tr. Hillegersberg 8-6-1664 
Lijsbeth Elias, geb. te Rotterdam. Gevr. beider voorgeslacht. 
d) VAN RIEL 
Elias Jansz. van Riel, overl. Rotterdam 13-10-1660, tr. ald. 26-2-1636 Jes-

11je Claesdr. óf" Iefje Pietersdr.? Tevens gevr. beider voorgeslacht. 
Drs. P. de Ridders, Diederick van Altenastraat 5, 5095 AP Hoogemierde. 

58. VAN DER SPEK/ VAN DER CINGEL / REMMEL 
Cornelis van der Spek, geb. Barendrecht 17-4-1723, tr. ald. Trijntje van der 
Cingel, geb. Oost-IJsselmonde 19-10-1727, dr. v. Cornelis Ariens van der 
Cingel en Lijntje Ariens Remmel. Gevr. alle gegevens, benevens hun voorgesl. 

-B. Blommers, Schotelstraat 8, 3314 XT Do~drecht. 

59. DEN OUDE/ VAN DER TORRE 
Maarten Jansz. den Oude, ged. Nieuwerkerk a.d. IJssel 6-6-1700, zn. v. Jan 
Maartensz. den Oude en Neeltje Teunisdr. Konijn, tr. Barber Pietersdr. van der 
Torre. Gevr.: datum en plaats van het huwelijk en beider voorgeslacht. 

-A. Ruijmgaart, Merellaan 162, 2902 JK Capelle a.d. IJssel. 
60. VAN GELDER 

Johannes Numans, zn. v. Wijnant Jansz Nuinéms en Anneken Ariensdr., ondertr. 
's-Gravenhage 9-12-1663 Theuntje Ariens VélO Gelder, mogelijk komende van 
Rotterdam. Gevr.: het voorgeslacht van Theuntje Ariens van Gelder. 

-A. Ruijmgaart, Merellaan 162, 2902 JK Cap~lle a.d. IJssel. 
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61. a) VAN DER WAEL / KALIS 
Huijgh Woutersz. van der Wael, j.m. van Charlois, tr. Ridderkerk 14-3-1683 
Roockje Kalis, ged. Ridderkerk 30-4-1662, dr. v. Aert Ariensz. Kalis en Leentje 
Teuwen (Velthoen). Gevraagd beider voorgeslacht. 
b) ( TAALK. ) "BEHOUDTSOON" 
Archief N.H. Kerk Klaaswaal 18-7-1652: Annitgen Cornelis, wed. van Cornelis Gil
lisz. Herweijer, geassisteerd door Cleijs Dirkx, haar "behoudtsoon", is 36 caro
lus guldens schuldig aan de diakonie van Klaaswaal. Gevraagd wordt de betekenis 
van het woord "behoudtsoon". Volgens woordenboek Van.Dam: behuwdzoon. Volgens 
bewoners van de Hoekse Waard echter ook stiefzoon. 
c) KEIJZER 
Jan Arendsz. Keijzer tr. (2) Dirksland 24-3-1647 komende van Wintsveen(=Waddinx
veen) Itse/Ida Maertens van Dirksland. Hij is de wed. van Tannetgen Jemants. 
Gevraagd wordt de aansluiting in Waddinxveen. 
d) VAN DRIEL/ CORNELISSE 
Cornelis Cleijsz. van Driel, waarsch. geb. Klaaswaal ca. 1650, zn. v. Cleijs 
Dircksz. van Driel en Lijsbeth Cornelisdr. (tr. Klaaswaal 26-5-1647), tr. ca. 
1673 Catharina Cornelisse, j.d. wonende buiten Rotterdam. 
Gevraagd wordt hun beider voorgeslacht. 
e) VAN EVELINGEN / MALIMAN 
Jasper van Evelingen, j.m. van Dordrecht ondertr. Rotterdam 7-7-1712 Florentina 
Maliman, j.d. van Rotterdam. Gevraagd wordt beider voorgeslacht. 
f) VAN EVELING(EN) / COMMIS (COMMIJS, KOOL) 
Jan Joppe van Eveling, overl. aangeg. IJsselmonde 12-4-1735, ondertr. NH ald. 
16-10-1706 als j.m. van IJsselmonde, Geertie Commis (Commijs)(Kool), j.d. van 
Charlois. Gevr.: beider voorgeslacht en alle geg.omtr. gesl. Van Eveling(en). 

-A. van Evelingen, van Beethovenlaan 40, 2912 VL Nieuwerkerk a.d. IJssel. 

62.GEISWEIT (GIESWIET) / GIJSWIJK 
Martinus Geisweit werd vlg. gelijknamig dossier op het C.B.G. geboren Zaltbonmel 
31-8-1669, zn. v. Johannes, en Jacobina Goris. Hij tr. vlg. fiches op de Waalse 
Kerk van het C.B.G. te Dordrecht 31-12-1704 Christina van den Broek, j.d. ald. 
Volgens schr. mededeling van het G.A. Dordrecht is het huwelijk daar niet ge
sloten. Alle kinderen uit het huwelijk worden te Zaltbommel gedoopt tussen 1705 
en 1712. Vlg. Ned. Leeuw 1909 is Martinus in 1704 Commies, vlg. div. akten in 
het Recht. Arch. Zaltbommel "Commies ter Recherche van de Admiraliteit op de 
Maas"; bij het begraven van een kind te Dordrecht op 28-6-1706 wordt echter ver
meld" ... Martinus Gijswijk, suykerbacker, woont in de Groote Kerkebuurt ••• ". 
Voorts transporteert "Juffrouw Christina van den Broeck, weduwe van wijlen de 
Heer Martinus Geisweit, in leven Commies ter Recherche van de Admiralitijd op de 
Mase" aan Christiaen Prillwits een hof met fruitbomen binnen Zaltbommel op 14-10-
1718. Tenslotte wordt de eerder als overleden .vermelde Martinus Gijswijk samen met 
zijn vrouw Christina van den Broek genoemd als getuigen bij de doop van een kind 
van hun dochter Anna (Delft Oude Kerk 21-6-1739). Dit vond dus bijna 21 jaar 
later plaats. Het overlijden van Martinus heb ik nooit kunnen achterhalen. \_/ 
Wie kan enig licht werpen in de raadselachtige tegenstellingen van beroep, 
woonplaats en overlijden? 

-L. Gijswijt, Claes de Vrieselaan 128a, 3021 JX Rotterdam. 

63.DRIES / LEEUWESCHILT 
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Hendrik Dries, geb. hertogdom Tekelenburg, ondertr. 19-9-/tr. 3-10-1728 te Oud
Mathenesse Jannetje Mees Leeuweschilt, geb. aldaar. Zij laten tussen 1728 en 1748 
9 kinderen RK dopen te Schiedam. Zij woonden buiten de Rotterdamsche Poort op het 
Nieuwerck. Gevr. beider voorgeslacht. Tevens gevr. inlichtingen omtrent onderzoek 
in Nederlands- en Belgisch Limburg en in Duitsland (o.a.: Elberfeld, Wellingholt
hausen, Melle en Dorlach). 

-C.J. van der Toorn, Heijermansplein 202, 3123 LK Schiedam. 

HET VOLGENDE NUMMER VAN "1340" VERSCHIJNT IN APRIL 1989 


