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GENEALOGISCHE DAG SCHOONHOVEN 20 MEI 1989 

Voor de ''Genealogische Dag 1989" van de Nederlandse Genealogische Vereniging, die 
deze keer op zaterdag 20 mei in Schoonhoven wordt georganiseerd, kunt u zich nog 
tot 30 april a.s. opgeven'. De kosten bedragen f 35.- per persoon, inklusief koffie, 
lunch en entreegelden. 
Leden van de N.G.V. kunnen gebruik maken van het inschrijfformulier, dat bij het 
maart-nummer van Gens Nostra is verzonden. Niet-leden kunnen niet deelnemen. 

NOORDHOLLANDSE KONTAKTDAG 

Naast de publikatie in Gens Nostra (Mededelingen maart, pag.13) willen Wl.J nog 
~n extra de aandacht vestigen op de Noordhollandse Kontaktdag. Deze wordt op 

'-d'terdag 3 juni gehouden en het is de eerste keer dat dit wordt georganiseerd 
door de Afdeling Koggenland in samenwerking met de andere Noordhollandse afde
lingen. Deze dag zal plaatsvinden in de sporthal van de tafeltennisvereniging 
Olympia te Enkhuizen. De aanvang is om 10.00 uur, sluiting om 16.00 uur. 
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij dhr. L. Olijve, Nachtegaal 72, 1628 
DD Hoorn, tel. 02290-44940 of bij mw. M. Witmond, Benonilaan 16, 1695 HC Blokker, 
tel. 02290-32776. E.J.v.R. 

VERVOLGUITGAVE K.J. SLIJKERMAN 

Als vervolg op onze mededeling in het aprilnummer van 1988 (pag.16) kunnen Wl.J nu 
melden dat er een vervolguitgave is verschenen op "Duizend jaar voorgeslacht, een 
overzicht van ca. 3000 kwartieren van Kees Jan Slijkerman". 
Dit werk met de titel "Supplement I" telt 114 pagina's en is verkrijgbaar bij de 
auteur voor f 16,50. Adres: Zegenstraat 73, 3082 XP Rotterdam, giro 2330011. 

L.G. 
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AGENDA 
Dit seizoen zal er nog één lezing worden georganiseerd. Deze vindt plaats in een 
zaal van de Remonstrantse Kerk, Mathenesserlaan 3 (hoek Westersingel) te Rotterdam, 
bereikbaar per metro (station Eendrachtsplein), met buslijn 32 en tramlijnen 4 en 5. 
Aanvang om 20.00 uur en, zoals gewoonlijk, is de toegang gratis. 

2 mei 1989 - dinsdag: DHR. A. TE MEIJ UIT AMSTELVEEN: De Verenigde Oostindische 
Compagnie en de genealogie. Na lezingen over genealogisch onderzoek in koloniale 
archieven en het onderzoek naar 19e eeuwse Indische families, zal de heer Te Meij 
voor ons een lezing houden over de archieven van de V.O.C. en hun belang voor 
genealogisch.onderzoek. 
Velen onder ons zullen bij onderzoek gestoten zijn op een zinsnede als "in dienste 
der Edele geoctroyeerde Oost Indische Compagnie dezer Landen overleeden" en zich 
hebben afgevraagd hoe nu verder te gaan. In het Algemeen Rijksarchief in Den Haag 
berust dan het archief van de V.O.C., maar om in deze (omvang)rijke bron (van 1,6 
km lengte!) een weg te vinden, laat staan een voorvader, is enige bewegwijzering 
geen overbodige luxe. De heer Te Meij zal voor ons die wegwijzers plaatsen. 
Als voorbereiding hierop, vindt u in dit nummer van "1340" alvast enkele artike' 
over de V.O.C. M.R.D. 

ONZE OMLICGr~NDE ,\FDELlNCEN ORGANISEREN 

AFD. 'S-GRAVENHAGE EN OMSTREKEN: 
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. 
Dienstencentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 1, Rijswijk. Aanvang 19.45 uur. 

AFD. RIJNLAND 
Woen~dag 17 mei 1989 spreekt de heer E.J.C. Boutmy de Katzmann over "Heraldiek". 
Hij is conservator van het Centraal Bureau voor Genealogie en is speciaal belast 
met heraldisch onderzoek. Daarnaast geldt hij als een kenner bij uitstek van uit
gebreide verzamelingen van het Centraal Bureau en van de Nederlandsche Leeuw. Voor 
allen die in familiewapens geïnteresseerd zijn, belooft dit een zeer leerzame avond 
te worden. Plaats: Tentoonstellingszaal van het Gemeentearchief Leiden, Vliet 45, 
Leiden. Aanvang om 20.00 uur. 

AFD. DELFLAND 
Woensdag 26 april 1989 organiseert deze afdeling van de N.G.V. een kontaktavond. 
Hiervoor worden de bezoekers verzocht hun eigen spullen mee te nemen, zoals kwar
tierstaten, gezinslijsten en andere familiegegevens om met anderen te kunnen ui~
wisselen. Plaats: een zaal van de Remonstrantse Kerk, Oude Delft 102 te Delft. 
Aanvang 20.00 uur. 
Op dinsdag 6 juni 1989 wil deze afdeling bij voldoende belangstelling een excur~:~ 
organiseren naar het Iconographisch Bureau in Den Haag. Aanvang rondleiding 19. 
uur, einde om 21.00 uur. Iedereen die belangstelling heeft, kan zich opgeven bij de 
secretaris van deze afdeling: dhr. A. Heerings, tel. 015-562109. 

AFD. UTRECHT 
Woensdag 10 mei 1989 zal mevr. A.M. van Loo-Ditmar een lezing houden over "Genea
logisch onderzoek in Duitsland". Deze vindt plaats in een zaal achter de Tuindorp
kerk, Prof. Suringalaan 1 te Utrecht en begint om 20.00 uur. 

AFD. WEST-NOORD-BRABANT 
dinsdag 30 mei 1989 wordt een dubbel-lezing gehouden door de heer M.IJzerman, se
kretaris van de N.G.V. Voor de pauze: "Fotograferen bij uw genealogie". Aan de hand 
van een groot aantal dia's wordt getoond wat zoal gefotografeerd kan worden ten be
hoeve van de eigen genealogie: kaarten, oude foto's, aktes enz. Na de pauze: 
"Alva's Raad van Beroerten als genealogische bron". Meer dan 10.000 namen van 
slachtoffers zijn bekend uit de periode 1567-1573. Met behulp van dia's wordt dit 
tijdperk kort toegelicht en komt een aantal slachtoffers ter sprake. 
Mercury Hotel, Stationsplein 14 te Breda. Aanvang om 20.00 uur. 
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DE V.O.C. IN VOGELVLUCHT 
In het begin van de 16e eeuw begon men met de kolonisatie van de kort daarvoor 
ontdek~e gebieden in de Oost en in de West. Een ontwikkeling die zich in de loop 
van de daaropvolgende eeuw voortzette. Vooral in het begin droegen de pas ontdek
te gebjeden bij aan de economische welvaart van landen als Spanje en Portugal. 
Grote hoeveelheden goud, zilver en ~ndere kostbaarheden werden naar het moeder
land overgebracht. Zowel de Republiek der Verenigde Nederlanden als Engeland kwa
men te laat om in het rijke Zuid- en Midden-Amerika vaste voet aan wal te krijgen. 
Zij bezetten vooral gebieden in·Noord-Amerika en Azië. In deze gebieden lag het 
goud niet voor het opscheppen, maar de noorderlingen waren zeer tevreden met de 
handel in pelzen en specerijen, waarvan de prijs kunstmatig hoog werd gehouden. 
Buiten de Amerikaanse gebieden richtte de expansiedrift van de Westerse landen 
zich voornamelijk op Azië. Kapitaal was, mede door de komst van kooplieden uit de 
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Zuidelijke Nederlanden in ruime mate beschikbaar. D~ belemmeringen die de Spaanse 
koning Filips II soms de Nederlandse handelaren in Lissabon in de weg legde ( de 
plaats waar de specerijen tot dusverre werden gehaald, speelden mee om zelf de 
Oost te gaan bezoeken. De weg was bekend en de handel zeer aanlokkelijk. 
De door Amsterdamse kooplieden georganiseerde "Eerste Schipvaert" (1595-97) naar 
Java onder leiding van Cornelis Ho~tman (1565-1599) en Pieter Dirckszoon Keyser 
vond spoedig navolging. Een aantal kooplieden verenigde zich in de"Compagnie van 

'rre". In tal van Hollandse en Zeeuwse .steden ontstonden dergelijke onderneming-
' die als voorlopers van de VOC kunnen worden beschouwd, welke 

op 20 maart 1602 werd opgericht en een afdeling of "Kamer" ves
tigde in steden waar voorcompagnieën waren gevestigd: Amster
dam, Zeeland (te Middelburg), Delft, Rotterdam, Hoorn en Enk
huizen. Dit werd de handelsonderneming die tot 1796 het mono
polie had op de handel vanuit de Republiek op Azië. Dankzij 
de grote kapitaalkracht, de aktieve steun van de Staten-Gene
raal en een scherpzinnige, doch weinig scrupuleuze handelspoli
tiek, werd de VOC in de 17e eeuw 's werelds grootste handels- Embleem van de 
onderneming. De verwerving van de produktiegebieden van enkele Rotterdamse Kamer 
kostbare specerijen (kaneel, nootmuskaat, foelie, kruidnagelen) van de voc 
gaf de VOC enorme voorsprong op concurrenten. Door verovering van steden en land
streken in Azië en verdrijving van Spaanse en Portugese bezetters, werd de VOC een 
"staat buiten de staat". Nauwe banden met de Staten-Generaal en de heersende regen
ten verhinderden haar niet om zich zelfstandig, of zelfs tegen de regering, op te 
stellen. In de loop van de 18e eeuw wijzigden zich de omstandigheden in haar nadeel, 
waardoor de-schuldenlast voortdurend toenam en pogingen tot herstel faalden. Steeds 
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De verovering van Colombo (Ceylon) op de Portugezen. 

sterker moest de VOC op de overheid steunen en tenslotte nam deze, inmiddels Bataaf
se Republiek geworden, in 1796 alle bezittingen over. De bewindhebbers werden ver
vangen door een "Committé tot de Zaken van de Oost-Indische Handel en Bezittingen", 
dat op zijn beurt in 1800 werd opgevolgd door een "Raad der Aziatische Bezittingen". 

De Heren XVII hadden de centrale leiding van d~ VOC in handen. Zij voerden decor
respondentie met Azië en bepaalden de richtlijnen voor het algemeen politiek en 
economisch beleid. De afzonderlijke Kamers correspondeerden slechts over eigen han
delsaangelegenheden met Azië. Het Haags Besogne was de belangrijkste commissie uit 
de Heren XVII samengesteld, die hielp bij het te voeren beleid. Verder had de VOC 
een advocaat, die als een soort directie-secretaris de bewindhebbers bijstond en 
veel invloed op de gang van zaken kon uitoefenen. 
De zes Kamers van de VOC regelden volgens een vastgestelde verhouding alle werkzaam
heden, zoals het bouwen, uitrusten en bemannen van schepen, het bijhouden van de 
boekhouding en het opslaan van de Aziatische goederen. Iedere kamer bezat zijn 
"Oostindisch Huis", werf en pakhuizen. 

Kamer Amsterdam: 20 bewindhebbers, 50% van alle aktiviteiten 
......__ 

Kamer Zeeland 12 bewindhebbers, 25% ' ' Kamer Delft 7 bewindhebbers, 6,25% ' ' Kamer Rotterdam: 7 bewindhebbers, 6,25% ' ' Kamer Hoorn 7 bewindhebbers, 6 ,25% '' Kamer Enkhuizen: 7 bewindhebbers, 6,25% 
'' 

De schepen naar Azië vertrokken in drie periodes uit de Nederlanden: rond septem
ber ("Kermisvloot", naar de kermis van Amsterdam, die in die maand werd gehouden), 
rond de Kerst, en in het voorjaar. De reisduur van de schepen varieerde sterk en 
bedroeg meestal acht of negen maanden. De retourvloot, die althans in de 18e eeuw 
in verschillende eskaders verdeeld tussen november en februari uit Azië vertrok, 
kwam omstreeks augustus in de Nederlanden aan; de veiling van de meegebrachte goede
ren kon dan in de herfst plaatsvinden. Ruim een miljoen mensen vonden tussen 1600 
en 1796 een plaats op de schepen naar Azië, slechts ca. 300.000 keerden terug. De 
invloed van deze migratie moet in de Republiek en de aangrenzende landen merkbaar 
geweest zijn. De Nederlanden waren bij lange na niet in staat om in de behoefte aan 
personeel te voorzien. Vele Duitsers, Scandinaviërs en andere nationaliteiten togen 
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op zoek naar werk naar Amsterdam en monsterden aan bij de VOC. Sommigen van hen 
waren van goede afkomst en hoopten fortuin te kunnen maken, de meesten behoorden 
echter tot dé onderste lagen van de bevolking en voeren uit als matroos of soldaat. 
Het grote verschil tussen uitvaart en terugkomst duidt niet alleen op verliezen, 
maar geeft evenzeer aan hoe het Compagniesbedrijf in Azië was gegroeid. 

periode vertrokken uit de Republiek vertrokken uit Azië 

tot 1602 65 schepen 44 schepen 
1602-1650 665 schepen 333 schepen 
1650-1700 1114 schepen 650 schepen 
1700-1750 1652 schepen 1301 schepen 
1750-1796 1258 schepen 993 schepen 

-- --
totaal 4754 schepen 3321 schepen 

bron: Grote Spectrum Encyclopedie -de V.O.C.-, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1978; Europa 
in de Gouden Eeuw, Lekturama, Rotterdam 1977. 

L.G. 
J' 

ONDERZOEK NAAR EEN DIENAAR VAN DE V.O.C. 

door A. te Meij. 

Bij het onderzoek naar een VOC-dienaar*gaat men uit van drie secties uit het VOC
archief, die één samenhangend geheel vormen: 

A. De generale land~ en zeemonsterrollen 
B. De scheepssoldijboeken 
C. De rollen der gequalificeerde civiele en militaire dienaren 

De vermelding in de monsterrollen van de naam van het schip waarmee de dienaar in 
Azië arriveerde, is de onmisbare schakel met de scheepssoldijboeken; de vermelding 
van de plaats van werkzaamheid (een VOC-vestiging of een Compagnieschip op de 
Inter-Aziatische route) is de onmisbare schakel met de rollen van gequalificeerden. 

A. De generale land- en zeemonsterrollen (1691-1791) 
Bij de VOC werd onder een monsterrol verstaan een schriftelijke, jaarlijkse (ulti
mo juni) opgave van het gehele land- en zeepersoneel in Azië. Iedere dienaar werd 
hierin met name genoemd. Alle vestigingen in Azië, maar ook de Kaap, zonden hun 
eigen monsterrol naar Batavia. Daar werden deze rollen tot één generale monsterrol 
herschreven, welke als zogenoemde "slaper" in het VOC-archief te Batavia bleef be
rusten. Van deze slaper werden zes kopieën gemaakt, bestemd voor de zes Kamers in 
Nederland. Alleen de rollen van Zeeland en Amsterdam zijn bewaard gebleven. 

Inventaris 156 - Kamer Amsterdam, p~riode 1720-1791 : inv. nrs. 5168-5239 

Inventaris 160 - Kamer Zeeland, peiode 1691-1791 : inv. nrs. 11534-11820 

j onderzoek vóór 1720 moet men dus de rÓllen van Kamer Zeeland raadplegen, na 
720 zijn de beide Kamers mogelijk (de inhoud is immers identiek). Het is echter 

aan te bevelen om die va~ Amsterdam te gebruiken. De banden van Zeeland zijn min
der handelbaar en bovendien hield Zeeland de land- en zeemonsterrollen tot en met 
1779 gescheiden. De monsterrollen van 1790 en 1791 zijn zeer onvolledig. Van de 
jaren 1792 tot en met 1795 zijn er geen monsterrollen. 

In een monsterrol vindt men van een dienaar: 
- voornaam en familienaam en geboorteplaats, 
- zijn rang in het jaar waarop een bepaalçle rol betrekking heeft ("presente 

qualiteyt") en zijn gage, behorende bij die rang, 
- naam van het schip, waarmee hij in de Oost arriveerde (soms staat op deze plaats 

de vermelding "in dienst", d.w.z. dat de dienaar niet 1.n Nederland is aangesteld, 
- jaar van aankomst in de Oost, 
- rang bij indiensttreding en bij welke Kamer van de VOC. 

•de term "dienaar" werd door de VOC zelf in de personeelsadministratie gebruikt voor 
iedere werknemer van de Compagnie, van de laagste tot de hoogste rang. 
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B. Scheepssoldijboeken (1633-1795) 
Uit de generale monsterrollen is het VOC-schip, waarmee men in de Oost arriveerde, 
bekend. Dit gegeven geeft toegang tot de scheepssoldijboeken. De opvarenden van ie
der·voc-schip van Nederland naar de Oost werden geregistreerd in een apart boek, 
het scheepssoldijboek, dat bij één bepaald schip behoorde en ook de naam van dat 
schip droeg. Er werden twee identieke exemplaren gemaakt. Het eerste werd_na aan
komst van het schip in het VOC-archief te Batavia gedeponeerd; het tweede werd naar 
Nederland naar de desbetreffende Kamer gezonden. Tijdens de reis had het scheeps
soldijboek het karakter van een scheepsmonsterrol, na aankomst werd echter iedere 
mutatie van een dienaar bijgeschreven (d.w_z_ overplaatsing van de ene vestiging 
naar de andere, van het ene inter-Aziatische schip naar het andere)_ De centrale 
personeelsadministratie in Batavia bracht de verschillende Kamers jaarlijks ~p de 
hoogte van deze mutaties. 
Aan het begin van het scheepssoldijboek is een z.g. "alphabet", een register op 
voornamen (niet alfabetisch-lexicografisch en niet steeds betrouwbaar). De collec
tie scheepssoldijboeken van alle zes Kamers telt 2991 banden, slechts 198 daarvan 

Japanse gravure van een VOC-schip. 
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betreffen de 17e eeuw en dan nog wel in hoofdzaak de laatste 30 jaar. 
De scheepssoldijboeken van ruim 90% van de in de 18e eeuw uitgevaren schepen ziJn 
bewaard gebleve~. 

In inventaris 163 staan de scheepssoldijboeken van alle zes Kamers bij elkaar. 
Het rode nummer is het nummer waaronder het stuk opgevraagd kan worden. 

In een scheepssoldijboek vindt men: 

(A) In het schip•••••••••• 
anno••••••••••• 

voornaam; familie-naam; rang 
bij indiensttreding, gage; 
eventuele vermelding betreffende 
het maken van een testament of 
een "maandceel" 

, 1 ) - 2 maanden gage "op de hand" 
'~ f •••••••• 

➔ventuale kosten uitrusting 
f •••••••• 

-"vaderlandse schuld" aan: 
f ........ + 

) f •••••••• 5 -eventuele uitkering door de VOC 
in Nederland aan familie an/of 
gemachtigden van dienaar (deel 
gage) 

-laatste uitkering aan dienaar 
~elf (na terugkeer in Nederland 
of gemachtigde(n) 
(deel of gehele gage). 

(Af - linkerzijde van een opengeslagen band, 
(B) - rechterzijde van een opengeslagen band, 
1 - vertrekdatum van het schip, 
2 - aankomstdatum van het schip, 

(B) voor Kamer .•••••••• 

voornaamJ familie-naam; 
vertrekdatum 

2) uitbetaling gage over (3) (4) 
x-maanden van de duur 
reis Nederland-Azië f •••••• 
➔ventueel restant 

schuld I••••••+ 
J •••••• 

6)-periodieke, maQstal jaar
lijkse bijschrijvingen van ge
hele of gedeeltelijke gage 
op het tegoed van dienaar+ 
vermelding plaats van 
werkzaamheid 

-overlijdensdatum, of vertrek
datum uit Oost, of aankomst
datum in Ned., of "laatste 

7) post" (einde carri~re 
onbekend) 

' 

3 - kolom met folio-nummers 1 verwijzen naar verloren gegane administratieboeken, 
4 - de aan de dienaar te goed staande bedragen, 

- data van eventuele uitkeringen door de VOC in Nederland, 
- data van bijschrijving van de tegoed staande bedragen, 
- vertrekdatum en aankomstdatum worden vrijwel nooit beide tegelijk vermeld. 

De monsterrollen geven de naam van het schip waarmee de dienaar in Azië arriveerde 
en niet waarmee hij uit Nederland vertrok. De gegevens van een dienaar die aan de 
Kaap overstapte op een ander VOC-schip zijn te vinden in het scheepssoldijboek van 
het schip waarmee de dienaar uit Nederland vertrok. 
Van zogenoemde "in èlienst"-dienaren zijn geen scheepssoldijboeken voorhanden. 

C. Rollen der gequalificeerde civiele en militaire dienaren 
Uit het scheepssoldijboek of de monsterrol is voor een landpersoneelslid bekend op 
welke VOC-vestiging hij werkzaam is geweest. Dit geeft toegang tot de rollen der 
gequalificeerde civiele en militaire dienaren (gequalificeerd civiel is vanaf de 
rang van "jong assistent", gequalificeerd militair vanaf de rang van "sergeant"). 
Jaarlijks (in het algemeen gedateerd ultimo juni) zonden alle vestigingen in Azië 
hun opgave van gequalificeerde civiele en militaire dienaren naar Batavia. Daar 
werden deze opgaven herschreven tot twee gescheiden opgaven (één voor de civiele 
en één voor de militaire gequalificeerden) en naar de Kamers in Nederland gezonden. 
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Alleen de rollen van de Kamers Amsterdam en Zeeland ZLJn bewaard gebleven. 

Inventaris 156 - Kamer Amsterdam, periode 1701-ca. 1789 : inv.nrs. 5240-5261 

Inventaris 160 - Kamer Zeeland, periode 1699-1791 : inv. nrs. 11821-11928 

Net zoals het geval is bij de generale monsterrollen is de reeks van Kamer Amster
dam hanteerbaarder dan die van de Kamer Zeeland. Behalve gegevens die ook al ver
meld staan in de monsterrollen, zoals rang en gage in het jaar van registratie, 
geven de rollen der gequalificeerden nog als extra informatie de voorafgaande ge
qualificeerde rangen plus gages en de jaren van bevordering plus door wie bevorderd. 

In verband met de laagste dienaren, de soldaten en matrozen, kunnen verder nog ge
noemd worden: 

D. Betaalsrollen 
E. Verzoekboeken 
F. Collectie Oostindische testamenten 

D. Betaalsrollen 
De betaalsrollen zijn per schip geordend en betreffen de uitbetalin~ van het zoge
noemde "handgeld" van twee maanden gage aan soldaten en matrozen die ter ontvan 
hun handtekening plaatsten. 

Inventaris 160 en 161 - Kamer Zeeland, periode 1703-1794 inv. nrs. 11959-12109 

E. Verzoekboeken 
De verzoekboeken betreffen de officiële verzoeken aan de Bewindhebbers van Kamer 
Zeeland, gedaan door matrozen en soldaten om tijdens hun afwezigheid in Azië aan 
nader te noemen personen uitbetalingen te doen. Onder deze verzoeken. plaatsten de 
verzoekers hun handtekening. 

Inventaris 161 - Kamer Zeeland, periode 1671-1794 inv. nrs. 12227-12321 

F. Collectie Oostindische testamenten 
Deze collectie, die voorzien is van een klapper op familienaam, bevat kopieën van 
testamenten die in Azië zijn verleden en tevens werden geregistreerd in de wees
kamer van Batavia (ook al vond feitelijk passeren van het testament elders plaats). 

Inventaris 156 - periode 1698-1718 : inv. nrs. 6847-6897 

Inventaris 156 - periode 1718-1807 : inv. nrs. 6899-6927 (Aanvulling) 

Inventaris 153A - klapper op familienaam op de collec-tie 

bron: F. Lequin, het Personeel van de Verenigde Oostindische Compagnie in Azië in de 18e 
eeuw, meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen, Leiden 1982. 

GENEALOGIE VAN DER ENDE (III) 
In navolging van de genealogie van Joost Cornelis van der Ende (Maasland, 17e 
eeuw), die in "1340" van april (pag.17) en september 1988 (pag.24) stond, nu het 
begin van een andere genealogie Van der Ende. Deze werd eveneens door dhr. J. Bot 
samengesteld. Het betreft hier het nageslacht van Adriaan van der Ende en Marrit
ge Hubertsse (de Bie). Ook bij deze genealogie zullen wij ons beperken tot gege
vens van vóór 1811. 

I ADRIAAN MAERTENSZ. van der Ende, 
geb. ca. 1585, overl. na 24-10-1632, won. op de Wal onder Zoetermeer; tr. (1) 
voor 7-1-1607 Marritge Hubertsse (de Bie); tr. (2) Zegwaard 9-5-1627 Ingetien 
Arijens. Uit het eerste huwelijk: 
1. MAERTEN, ged. Zoetermeer 19-10-1608, volgt IIa. 
2. JAN, ged. Zegwaard 30-6-1613, volgt IIb. 

IIa MAERTEN ADRIAANSZ. van der Ende, 
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ged. Zoetermeer 19-10-1608, overl. tussen 6-6-1679 en 17-1-1680, in 1659 ge
zworene te Pijnacker; tr. (1) Zegwaard 24-10-1632 Trijntje Hendrickx Breugom; 
tr. (2) Zegwaard 26-1-1642 Trijntje Claesdr. Robol, verm. overl. voor 1661, 



Ilb 

dr. v. Claes Jacobs Robol en Adriaenke Vranckens; tr. (3) voor 10-6-1661 
Cijntje Jacobsdr. Overgauw, geb. Pijnacker 1609-12, dr. v. Jacob Ariëns Over
gauw en Maritgen Pleunes van der Kooij. Uit het eerste huwelijk: 
1. CLAES .(de Oude), geb. ca. 1640. 
Uit het tweede huwelijk: 
2. CLAES (de Jonge), geb. ca. Üi50, overl na 11-12-1695. 
3. ARIAENTJE, geb. ca. 1652, tr. Claes Jacobs van den Acker. 
4. ARIJ, geb. ca. 1654, volgt III. 

JAN ADRIAANSZ. van der Ende, 
ged. Zegwaard 30-6-1613, overl. na 29-10-1670, in 1651 gezworene te .Pijnacker. 
tr. Zegwaard 9-3-1636 Maertje Simonsdr. Marck, j.d. van Zoetermeer, dr. van 
Sijmen Jans Marck en Adriaentje Jacobs Robol. Uit dit huwelijk: 
1. MAERTJE JANSDR., ged. Zoetermeer 1-1-1637, begr. Vlaardingen jan. 1716, 

ondertr. Vlaardingen 15~1-1662 Cornelis Corn. Maen, j.m. van Vlaardinger
ambacht, eveneens begr. Vlaardingen jan. 1716. 

2. ADRIAEN JANSZ., geb. Pijnacker ca. 1638, in 1673 gezworene aldaar. 

ARIJ MAERTENSZ. van der Ende, 
geb. Pijnacker ca. 1654, overl. Pijnacker ca. 1695; tr. Pijnacker 12-2-1679 
Jaapje Abramsdr. Luchtigheid, geb. Abtswoude, j.d. van Paapsouw (zij hertr. 
Pijnacker 26-1-1698 N.N.) Uit het huwelijk, allen te Pijnacker gedoopt: 
1. LIJSBETH, ged. 24-3-1680, overl. na 1717. 
2. TRIJNTGEN, ged. 8-3-1682. 3. TRIJNTGEN, ged. 21-3-1683. 
4. MAERTEN, ged. 30-7-1684, volgt !Va. 
5. NEELTJE, ged. 4-8-1686. 6. ABRAM, ged. 16-5-1688, volgt IVb. 
7. JACOB, ged. 11-3-1691. 8. ARIAANTJE, ged. 27-12-1693. 
9. ARIJ, ged. 11-12-1695. 

IVa MAERTEN ARIJENS van der Ende, 
ged. Pijnacker 30-7-1684, bouwman, begr. Vlaardingen juni 1761, ondertr./tr. 
Vlaardingen 6-4-/21-4-1715 Meinsie Pieters Proost, ged. Vlaardingen 21-12-1692, 
begr. Vlaardingerambacht jurii 1753, dr. v. Pieter Bastiaens Proost en Sijtje 
Gerrits Duvesteyn. Uit dit huwelijk, allen te Vlaardingen gedoopt: 
1. ARIJ, ged. 1-6-1716, begr. ald. juli 1716. 
2. ARIJ, ged. 10-10-1717, begr. ald. sept. 1722. 
3. PIETER, ged. 19-3-1719, begr. ald. juli 1719. 
4. SIJTJE, ged. 18-8-1720, begr. Maasland 31-1-1763. 
5. JAAPJE, ged. 16-9-1722, overl. VI.Ambacht 1807; tr. Vlaardingen 12-5-1748 

Willem Dijkshoorn, ged. Vlaardingen 28-6-1719, bouwman, overl. Vl.A. 25-5-
1776, zn.v. Willem Pieters Dijkshoorn en Maartje Dockum. 

6. PIETERTJE, ged. 14-11-1725, begr. Vl. aug.1781; tr. ald. 12-11-1752 Arij 
Philips van der Gaag, ged. Vlaardingen 26-12-1722, overl. ald. dec. 1780. 

7. PIETER, ged. 27-6-1728. 8. ARIJ, ged. 9-8-1729, volgt Va. 
- 9. PIETER, ged. 20-5-1731. 10. MARIJTJE, ged. 19-4-1733. 

ll. MARIJTJE, ged. 5-12-1734, overl. Vlaardingen 4-8-1810; tr. ald. 21-11-1762 
Jacob Arijens Maan, ged. Vlaardingen 23-9-1731, bouwman, begr. ald. mei 
1785, zn. v. Arie Maan en Ariaentje van Rossen. 

IVb ABRAM ARIJENS van der Ende, 
ged. Pijnacker 16-5-1688, begr. Vlaardingen sept. 1767; tr. (1) Vlaardingen 
17-5-1716 Jannetje Dame van Dijk, geb. VI.Ambacht, ged. Vlaardingen 10-11-1694 
begr. ald. 30-11-1739, dr.v. Daem Janse van Dijk en Neeltje Pieters Vergaegh; 
tr. (2) (Maasland 4-3-1752) Vlaardingen 18-2-1753 Dirkje Pieters van Buijzen, 
won. te Maasland, wed. v. Willem van der Eijk, dr.v. Pieter van Buijzen. 
Uit het eerste huwelijk, allen te Vlaardingen gedoopt: 
1. ARIJ, ged. 12-6-1718, volgt Vb. 2. DANIËL, ged. 29-5-1720. 
3. DAAM, ged. 3-8-1721, volgt Vc. 4. JACOB, ged. 26-9-1723, begr. febr. 1726. 
5. JACOB, ged. 23-10-1726, volgt Vd. 
6. PIETER, ged. 5-6-1729, begr. ald. juni 1729. 
7. NEELTJE, ged. 2-7-1730, begr. ald. dec. 1730. 

(wordt voortgezet) J.B. 
45 



KWARTIERSTAAT 1{0~1BUL1TS ( fr~gmL·nt) 

I 
1. ROMBOUTS, Jacobus Cornelis Maria, geb. Den Haag 15-11-1883, overl~ Rotterdam 

10-2-1969, tr. Rotterdam 12-1.-1912 Wilhelmina van Wingerden. 
II 

2. ROMBOUTS, Mattheus, geb. Zierikzee 23-5-1851, overl. ald. 8-10-1930, 
tr. Rotterdam 9-6-1881: 

3. VAN RAAMSDONK, Theresia Maria Lucia, geb. Rotterdam 17-10-1852, overl. 
18-6-1942. III 

Den Haag 

4. ROMBOUTS, Jacobus Johannes, geb. Oud-Vosmeer 1-10-1806, overl. Zierikzee 10-6-
1862, tr. Zierikzee 3-5-1839: 

5. VERHULST, Hendrika, geb. Oosterhout 6-2-1813, overl. Zierikzee 6-7-1893. 
6. VAN RAAMSDONK, Franciscus Martinus, geb. Rotterdam 1-11-1823, overl. ald. 17-9-

1887, tr. Rotterdam 30-9-1846: 
7. POELS, Hendrika, geb. Rotterdam 27-9-1824, overl. voor 1900. 

IV 
8. ROMBOUTS, Cornelis, geb. Halsteren 22-11-1764, overl. Oud-Vosmeer 18-3-1809, -

tr .... 6-7-1788: 
9. VAN DER LINDE, Maria Leendertse, geb. 30-9-1768. 

10. VERHULST, Pieter. 
11. TROMMELEN, Johanna. 
12. VAN RAAMSDONK, Johannes, geb .... 8-4-1783, overl. Rotterdam 8-10-1836, tr: 
13. WATERREUS, Maria, geb. Scheveningen 29-5-1783, overl .... 2-3-1863. 
14. POELS, Pieter A., geb. Breda 15-6-1779, overl. Rotterdam 29-12-1855, tr: 
15. DROOSDORP, Johanna Maria, geb .... 21-4-1783, overl .... 16-1-1860. 

V 
16. ROMBOUTS, Johannes, tr: 
17. PHILIPPE, Elisabeth. 
24. VAN RAAMSDONK, Arnoldus. 
Samengesteld door M. Rombouts, Averdijk 86, 3079 GG Rotterdam. Correcties, aanvul
lingen en uitbreidingen gaarne aan dit adres. 

VKAGE~ 

Ieder lid van de Afdeling Rotterdam e.o. krijgt in deze rubriek de gelegenheid 
vragen te stellen van allerlei genealogische of geschiedkundige aard. Omdat de 
redaktie de behandeling niet tot haar taak rekent, worden de vragen voorzien van 
naam én adres van de vraagsteller, een antwoord moet dus altijd direkt aan de 
vraagsteller gezonden worden. Vragen kunnen, uitsluitend schriftelijk, gericht 
worden aan: redaktie "1340",postbus 24182, 3007 DO Rotterdam. 

64. a) VAN DEN TOORN/ VENHOEK ,,,-.. 
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Klaas Cornelisz van den Toorn, visser, tr. Nieuwerkerk a.d. IJssel 8-5-1699~ 
Geertje Maartens Venhoek. Zij laten te Noord-Waddinxveen 7 kinderen dopen. 
Gevr. wordt datum en plaats van hun overl. en beider voorgeslacht. 
b) VAN DEN TOORN/ VAN DULKEN 
Cornelis Klaasz van den Toorn, veerman aan het jaagpad aan de Gouwe te Noord
Waddinxveen, ged. ald. 28-7-1716, tr. ald. 25-5-1738 Grietje Pieters van Duiken. 
Gevr. alle gegevens omtrent dit echtpaar, hun kinderen en hun voorgeslacht. 
c) VAN DEN TOORN/ DE RUIJTER / HOOGENDIJK 
Klaas Cornelisz van den Toorn, ged. Noord-Waddinxveen 18-4-1740, overl. ald. 
24-11-1812, tr. ald. (1) 14-2-1762 Hilligje de Ruijter, 
(2) 13-11-1796 Geertje Hoogendijk. Gevr. worden alle gegevens omtrent de echt-
genotes en hun voorgeslachten. 
d) KOOREMAN / VAN DEN TOORN 
Leendert van den Toorn (van der Toren), schipper, geb. 21/ ged. 25-10-1804, tr. 
Reeuwijk 30-5-1829 Johanna Ko(o)reman, waarsch. NH ged. Reeuwijk 1-10-1809, 
overl. Schiedam 20-4-1884, dr.v. Pieter Kooreman en Maria Si(e)broek. Uit het 
echtp. zijn 3 zoons bekend, van wie twee gehuwd. Bij de huwelijken fungeert 



hun zwager Gijsbertus v.d. Valk als getuige. Derhalve 1s er ook een dochter. 
Gevr.: nadere gegevens omtrent deze dochter, benevens omt~ent Johanna Kooreman 
en haar voorgeslacht. 

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

65. VERDICHEL (VAN DIGGELEN enz.) 
a) Jacob Ariensz. Verdichel (Diggel, Tichelen), wordt begr. Moordrecht 24-1-
1683. Gevr. aanv. gegevens en zijn voorgeslacht. 
b) Cornelis van Diggelen, geb. Vlaardingen 29-6-1817, zn.v. Johannes-van Dig
gelen en Trijntje de Koek. Gevr. wordt hun nageslacht. 

-G. van Diggele, Ridder van Catsweg 393, 2804 RJ Gouda. 

66. IJZENDOORN (EIJSENDOORN) / STEEN 
Teun{s van IJzendoorn (ook: Antonius van Eijsendoorn), geb. Beest ca. 1738, 
tr. Rotterdam 30-8-1763 Maria Steen (Steijn), geb. Solingen (Dld.) ca. 1730, 
overl. Rotterdam 11-6-1812; dr.v. Dirk Steen (Steijn), overl. Rotterdam 4-2-
1784. Gevr. aanv. geg. over beiden en hun voorgeslacht. 

-R. de Hek, Donkersingel 226, 3052 PP Rotterdam. 

67 STOLTENBOER (STOUTENBIER enz.) / GRUPERS (GRAPERS) 
Christoffel Stoltenboer (Stoutenboer, Stoutenbier), afk. van Bork/Bark, tr. 
Rotterdam 4-8-1765 Catharina Grupers (Grapers), komende van Beekum. Beiden zijn 
overl. vóór 1819. Gevr. aanv. geg. en hun voorgeslacht. 

-R. de Hek, Donkersingel 226, 3052 PP Rotterdam. 

68. BUSCH 
Catharina Francisca Busch (Francisca Catharina Busch) geb. Hopsten (Westfalen, 
Dld.) 22-3-1818, dr.v. Johann Heinrich Busch, smid, en Maria Elisabeth Sunder, 
tr.(l) IJsselmonde 23-9-1847 Cornelis Wilhelmus van IJzerdoorn, tr.(2) IJssel
monde 16-9-1866 Wilhelmus Adrianus Johannes Eijkenbroek. Zij overl. Amsterdam 
13-12-1904. Gevraagd wordt om gegevens over haar voorgeslacht. 

-R. de Hek, Donkersingel 226, 3052 PP Rotterdam. • 

69. a) VAN DER MEIJ 
Hendrik/Hendricus Vermeulen, geb. Oud- en Nieuw-Mathenesse 7-1-1828, tr. ald. 
3-8-1851 Maria van der Meij, geb. te Lisse, dr.v. Pieter van der Meij en Antje 
Bezu. Gevr. alle geg. over Maria van der Meij en over haar voorgeslacht. 
b) VERMEULEN/ (VAN) CRUINING(EN) 
Gerrit/Gerardus Vermeulen, ged. (RK) Maasland of Maassluis 30-9-1796, zn.v. 
Philips/Philippus Vermeulen en Anna/Johanna de Boer, tr. Nieuweland 29-11-1826 
Maria (van) K/Cruining(en). Gevr. alle geg. over dit echtpaar en hun voorgesl. 
c) CRUINING(EN) 
Corstiaan/Christianus Cruining(en), tr. Kethel 11-5-1755 Maria Driesse(ns). 
Zij laten te Schiedam 7 kinderen RK dopen. Gegevens gevr. over hem en zijn 
voorge~lacht. 
d) VAN DER SLUIJS 

' 1 Johannes Neijs, geb. te Venlo, ondertr. 30-10-/tr. 14-11-1745 Lijsje van der 
Sluijs, geb. Schiedam. Lijsje is waarsch. Elisabeth, RK gedoopt te Schiedam en 
dr.v. Andries van der $luijs en Antonia Senten. Bij haar huwelijk is haar moe
der: Teuntje Jans, wed. v. Andries van der Sluijs. Gevr. alle gegevens over 
Lijsje van der Sluijs en haar voorgeslacht. 

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

70. a) OVERGAUW / COOL 
Leendert Harmsen Overgauw tr. Overschie 6-11-1712 Maria Jansdr. Cool (ged. ald. 
23-7-1690). Hij wordt begr. 18-6-1756. Gevr. gegevens over beiden en hun voor
geslacht. 
b) POST 
Jan Pietersz. Post, van Kethel, ondertr. ald. 29-10-1656 Annetie Pieters, van 
Vlaardingen. Gevr. aanv. geg. over Jan Pzn. Post en zijn voorgeslacht. 
c) KLOOS / VAN GEMEREN 
Pieter Teunisse Kloos, begr. Schiedam 26-2-1805, tr. Schiedam 30-9-1742 Catari
na van Gemeren, j.d., ged. Schiedam 4-6-1719. Gevr. aanv. geg. en hun voorgesl. 

-H. van de Vlies, Groenhovenweg 73, 2803 DB Gouda. 
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71. a) DE HAES 
Cornelis de Haes, tr. Van den Heuvel; Kinderen: 
1. Dignum, tr. Brielle 7-5-1624 Maarten Harpertsz. Tromp. 
2. Corneli~, tr. (1) Brielle 29-12-1602 Lijsbeth Maertens Huijgen; tr. (2) 

Rotterdam 7-11-1638 Apolonia van Riele; tr. (3) Jopjen Arens, begr. Rotter
dam 28-3-1660. 

3. Pieter Cornelisz., overl. vóór 1641. 
4. Meus Cornelisz., tr. Hester Arensdr. Boelhouwer, overl. voor 1645. 
De familie had verbindingen met Rotterdam. Gevr. voorgeslacht De Haes. 
b) MEIJSTER 
Cornelis Jansz. Meijster, tr. Brielle 30-3-1653 Ariaantje Meusdr. de Haes; 
Lucas Meijster, predikant, overl. 10-1-1672, tr. 30-4-1645 Hildegonda Beijs, 
j.d. van Schiedam; Arnoldus Meijster, notaris te Rotterdam in 1693. 
Gevra·agd wordt het onderling verband tussen deze drie personen. 

-A van Zoest, Vrouwe Machteldweg 12, 3233 TW Oostvoorne. 

72. OOSTDIJK 
Leentje Oostdijk, geb. Groot-IJsselmonde 12-3-1757, tr. Rhoon 2-2-1781 Antho
ny Kroon. Adres volgens volkstelling 1829: Hooisteeg 33. Gevr. haar voorgesl.

-C. Th. Flink, Aletta Jacobserf 168, 3315 EH Dordrecht. 

73. DE CROON 
Pieter Huyberts de Croon·tr. Alblasserdam 2-11-1659 Nijsge Jans, ged. Dordrecht. 
Gevr. aanvullende gegevens en voorgeslacht. 

-C. Th. Flink, Aletta Jacobserf 168, 3315 EH Dordrecht. 

7 4. BRAXHOVEN 
Michiel Jacobsz. Braxhoven, metselaar, ondertr. Den Haag 21-4-1658 Agneta Jans
dr. van Eegum. Kinderen, te Den Haag gedoopt: 
1. Johan (van Bracxhooffden), ged. 13-6-1659, ondertr. Den Haag 13-4-1687 Maria 

Catharina Nederhout. 
2. Maria (van Bracxhoofden), ged. 24-10-1660. 
3. Frederik (van Brachthoofden), ged. 25-1-1668. 
4. Frederik (van Brachtshooffdèn), ged. 12-1-1669, tr. ald. 13-1-1696 Rusje van 

Coevenhove. 
Gevr.: gegevens, over Michiel Jzn. Braxhoven en zijn voorgeslacht. 

-G.A. Sloos, postbus 84022, 3009 CA Rotterdam. 

75. a) HASIUS 
Willem Symonsz. Hasius, geb. Leiden ca. 1608, begr. ald .. ·(Hooglandsekerk) 18-
11-1669, zn.v. Simon Henricx Hasius, bakker en Magdalena Willemsdr. Hij is 
broodbakker op de Markt te Leiden, schepen ald., vroedschap en burgemeester. 
Hij tr. (1) Leiden 25-2-1629 Beatrix Claesdr. Chingelshouck, begr. ald. (Herv. 
kerk) 2-1-1643, dr.v. Claes (van) Chingelshouck en Agnietgen Jansdr.; 
ondertr. (2) Leiden 23-10-1643 Martijntje Claesdr. Gloude, wed.v. Jan van 
ondertr. (3) Leiden 26-7-1657 Anna Cornelis van Suijlen, wed.v. Boudewijn 
van Arcxhouck. Gevr. geg. over voorgesl. v. Willem Syrnonsz. Hasius. 
b) Gevr. geg. omtrent personen die zijn uitgeweken uit Tourcoing. 

-G.A. Sloos, postbus 84022, 3009 CA Rotterdam. 

Velde; 

Jac. 

76. MAARLEVELT 
Jan Reyers Groen, ged. Scheveningen 21-3-1700, begr. ald. 2-1-1783, tr. ald. 
14-5-1724 Neeltje Ariens van Maarlevelt, j.d. van Maaslandsluis. • 
Gevr. wordt gegevens over Neeltje. • 

-G. van der Toorn, Tulpenpad 19, 2903 AV Gouda. 

77. a) GIJZE 
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Antonij van Dijk, tr. Kethel 14-4-1776 Maria Gerrits Gijze. Gevr. wordt gegev.. 
over haar en haar voorgeslacht. 
b) VAN DIJK/ SPRENKHUIJSE 
Antonius/Teunis van Dijk, tr. 7-5-1745 Antje Sprenkhuijse. Zij laten te Kethel 
vier kinderen RK dopen. Gevr. geg. over dit echtpaar en hun voorgeslacht. 

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