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(door R.K. Vennik) 

Rotterdam staat bekend als een stad van werkers. In een dergelijk klimaat komen in de regel kunst en 
cultuur maar moeizaam tot bloei. Toch moeten we concluderen, dat in vroeger tijd in onze stad de wieg 
r "t gestaan van een groot aantal kunstschilders. Speurend in lexicons vond ik ruim 370 schilders. welke 
t~n ca. 1600 el} 1900 in Rotterdam en geannexeerde gemeenten werden geboren. 
Mijn bedoeling is om, waar mogelijk. na onderzoek een beeld te geven van hun voor- en nageslacht. 
alsmede van hun levensloop, sociale status en nevenberoep. Daarvoor zullen zo·n 300 stamreeksen en deel
genealogieën dienen te worden samengesteld. 
Zoals vaak bij een dergelijk onderzoek blijkt vergt zo'n project meer tijd dan aanvankelijk was voorzien. 
Nu ongev~r 20% is voltooid, zou ik gaame de medewerking willen vragen van personen. welke bij 
onderzoek een kunstschilder zijn tegengekomen. of zo enthousiast zijn voor dit initiatief. dat zij zouden 
willen assisteren in dit onderzoek. 
Het ligt in de bedoeling om in de toekomst een boekwerkje met de resultaten samen te stellen. Het mag 
duidelijk zijn dal geen van de ondetzochte families uitgebreid zal kunnen worden behanddd: wenseliJ lijkt 
mij om niet mea dan drie pagina ·s per geslacht op te nemen. of te verwijzen naar eventueel ~rder 
gepubliceerd materiaal. Wellicht is het project later een handvat voor een bredere opzet. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met R.K. Vennik, Burg. Van Slijpelaan 45, 3077 AD Rotterdam. 
tel. 010.4790668. 
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(door L. Gijswijt en R.K. Vennik) 

Medio 1993 kregen wij in de kerkeraadskamer van de Remonstrantse kerk de beschikking over een aantal 
planken in de daar aanwezige kast. De steeds verder in aantal groeiende hoeveelheid boeken en 
periodieken, die o.a. door schenkingen in ons bezit waren gekomen, maakte het op den duur ondoenlijk 
voor het bestuur, om deze steeds tijdens lezingen mee te nemen. Voót deze verzameling is nu nog 
nauwelijks sprake van "bibliotheek". maar het begin is er. 
\. / afgelopen jaar werd de verzameling door enkele leden verder uitgebreid; het bestuur van de Afdeling 
wrr hen langs deze weg daar hartelijk voor bedanken. We spreken de wens uit, dat onze bescheiden 
bibliotheek in de komende jaren verder zal groeien en doen een beroep op onze leden om doubletten en 
kopieën van genealogisch materiaal, of eigen publikaties aan onze bibliotheek te schenken. 
Om budgetaire redenen kunnen wij zelf geen nieuwe boeken aanschaffen; om dezelfde èn organisatorische 
redenen worden de boeken vooralsnog niet uitgeleend. De verzameling is alleen op Afdelingsbijeenkom
sten voor onze leden ter inzage. 

Het ligt in de bedoeling van de redactie, om regelmatig lijsten op te nemen in 1340 van nieuw verkregen 
werken voor de bibliotheek. Een catalogus is per stand van 1 februari 1995 door onze secretaris samen
gesteld. In dit nummer volgt rtu een overzicht van de belangrijkste werken, die zich in de kast bevinden: 

1. C. Pama, 'Heraldiek en Genealogie, een Encyclopedisch Vademecum', Utrecht 1969. 
2. Dr. J. v.d. Schaar, 'Woordenb()ek van Voomamen '. Utrecht, 1964. 
3. Joh. de Haas, 'Gedenkt uw Voorgangers, deel lil /915-1945', Haarlem 1984 (biograf. geref. pred.). 
4. Roelof Vennik, 'Familiewapens, Oorsprong en Betekenis', 1988. 
5. Horsman, Poelstra en Sigmond, 'Schriftspiegel, Ned. Paleografische Teksten I 3-l 8e eeuw· (kopie eerste 70 blz.). 
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6. t/m 15. Rorrerdams Jaarboekje, resp. 1953 t/m 1962. 
16. Rotterdams Jaarboekje, 1964. 
17. t/m 21. Roaerdams Jaarboekje, resp. 1975, 1976, 1977, 1977 (geb.), 1978. 
22. t/m 40. Periodieken van de Afdelingen van de NGV. 
43. Kamper Almanak, 15 bundels (1966-1990). 
44. t/m 54. Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, resp. 1981 t/m 1991. 
55. t/m 60. Vlaamse Siam, maandblad, in gele plastic banden, resp. 1980 t/m 1985. 
61. Ons Voorgeslacht, maandblad, 1961/1962 (1 band). 
62. Ons Voorgeslacht, maandblad, 1963/1964 (1 band). 
63. Ons Voorgeslachc, maandblad, 1978 (4 bandjes). 
64. Ons Voorgeslacht, maandblad, 1979 (4 bandjes). 
65. t/m 74. Gens Noscra, maandblad, (los) resp. 1982 t/m 1991. 
77. NGV Ledenlijst 1992. 
80. NGV Bibliotheek Periodieken, Inventaris van de aanwezige periodieken in Naarden. 
81. J.A.M.Y. Bos-Rops, 'Arclziejvan defamilieHeereman vanl-uydiland',ARA 1987. 
84. Vol/welling Brugge 1814, Vlaamse Vereniging voor Familiekunde A fd Brugge. 
85. Mr. A.P.A. van Daalen e.a., 'Genealogisch Heraldisch Palet, deel 2 ', NGV Afd. Delfland, 1986. 
86. Prof. Drs. C. van der Enden, 'De familie Van der Enden uil Holland', 1990. ( • 
87. D. Groenewegen, 'Daniël Hoogenboom (1866-1915 en Sophia van. der Velde (1870-1925), Ajsiamming en 'mt-' 

komelingen ', Rotterdam 1990, 
88. D. Groenewegen, 'Familiegeschiedenis Groenewegen ', Rotterdrup 1993. 
89. Mr. Ph. M. Schenkenberg van Mierop, 'De Ronerdamse familie Van Mierop en aanverwan.re geslach1e11, (1585) 

1600-1755 (1784)', deel I, 1990. • 
90. Mr. Ph. M. Schenkenberg van Mierop, 'De Rouerdamse familie Van Mi erop en aanverwanre geslachcen. 1755-

1842', deel 2, 1994. 
9 l. LJ. Heinsbroek, 'Genealogie Hei11sbroek/Heijnsbroe(c)k/He11sbroek ·, Schiedam 199 l. 
nieuw: L.J. Heinsbroek, 'Kwarriersracen van Leo Heinsbroek en Thea Heijnsbroek'. Schiedam 1993 . 

• ,:::::=:::::=::::::::::':::::::::::::::::::::'.Qlf ÊBZIP:~titt\ltïYJ.ft.t1:îJIH:::uN=:1:!.i~BY:fJB1$,Q·~§;;;îW-ll::::'::::;';::':::::::::::':':::':::::::';''.': 
ALGEMEEN 
Het ledental van de Nederlandse Genealogische Vereniging passeerde het afgelopen jaar de magische grens 
van 10.000 kden. De aanwas over 1994 bedroeg 627 (bijna 7% op een totaal van l 0.309) leden. 
Ook de Afdeling Rotterdam en Omstreken groeide, met 26 naar 594 kden, en bleef de grootste Afdeling 
binnen de NGV, echter op de voet gevolgd door de Afd. Amsterdam (591 leden). 
Reeds in 1993 werd het explosieve aan de groei afgezwakt: deze tendens zette zich in 1994 voort. gezien de 
nog bescheidener groei. We kunnen concluderen dat de NGV een gezonde vereniging is, en bovendien (als 
vereniging) de grootste van Europa, wat voor een klein land als Nederland zeker een felicitatie waard is. 
Minder gelukkig was onze Afdeling met de contributieverhoging, waarmee we door middel van een 
voorstel van het Hoofdbestuur werden geconfronteerd. De afgevaardigden, alsmede de voorzitter. 
vertegenwoordigden de Afdeling op de Algemene Ledenvergadering in Utrecht; hier tekenden zij protest 
aan tegen de gang van zake. Hun voorstel om de besluitvorming uit te stellen. vond niet voldoende g,"'-· 1r 
en een meerderheid stemde er mee in de contributie te verhogen (7527 voor, 1799 tegen, 432~
houdingen). Wel werd in de loop van 1994 een commissie gevonnd, om een andere aanpak van het 
financiële beheer te onderzoeken; hiervan maakt ook onze voorzitter deel uit 
Eveneens werd er een basis gelegd voor samenwerking met de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, 
Ons Voorgeslacht. De beide secretarissen delen onderling de te organiseren lezingen mee, die voor de leden 
van beide verenigingen toegankelijk zullen zijn. 

BESTUUR 
Het Afdelingsbestuur bleef ongewijzigd bestaan uit 5 leden: voorzitter Dr. M.R. Doortmont, le secretaris 
R.K. Vennik, penningmeester E.J. van Rooij, 2e secretaris C. Richel-Hatersel Koning en lid L. Gijswijt. 
Het bestuur kwam diverse malen bijeen, dit gebeurde als regel bij tourbeurt bij bestuursleden thuis. 

BIJEENKOMSTEN 
De Afdeling organiseerde in 1994 een zestal lezingen, die redelijk goed werden bezocht. Gemiddeld 
kwamen tussen de 15 en 25 leden naar de lezingen. Dit lijkt weinig gezien het totaal ledenaantal van bijna 
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600. doch is o.i. bevredigend. Factoren die hierin meespelen zijn, dat wij hoofdzakelijk een stadsafdeling 
zijn, waar mensen veelal niet graag 's avonds van huis gaan en het verenigingsleven een andere plaats 
inneemt dan buiten de stad. Ook de leeftijdsopbouw van ons ledenbestand zal hier meespelen. 
De lezingen van 1994 waren: "De Geschiedenis van de Remonsrramse Broederschap". door Prof. Dr. E.H. 
Cossee: "Genealogisch Onderwek in Dui1sland ", door Ir. R.A.J. Dix; "De Verbondenheid van Genealogie 
met S1reekgeschiedenis ". door M. Uzerman; ''Van Kamerheer 101 Binnenmoeder: de Rzjksbaronnen De 
Petersen in de Nederlanden, 1650-1914". door Drs. MR Doortmont; "Bronnen voor Genealogisch Onder
wek naar Militaire Voorouders". door A.K. Kisman; "lnleûiing 101 de Heraldiek", door A.W.H. Holla. 
Op 5 maart 1994 organiseerden wij een rondleiding op het Centraal Bureau voor Genealogie in 's
Gravenhage, die door ruim 30 leden werd bijgewoond. 

AFDELINGSBLÀD 1340 
Ons afdelingsblad 1340 verscheen in 1994 viennaal, de 8e jaargang telde maar liefst 52 pagina's. Na een 
oproep was kopij tijdelijk in ruime mate aanwezig, maar nieuw materiaal is bij de redactie meer dan 
welkom om ook in de toekomst van voldoende kopij verzekerd te zijn. Ook buiten de Afdeling is het blad 
populair en graag gelezen; we hopen door een goed aanbod van artikelen de kwaliteit te kunnen waar
borgen. De redactie werd evenals voorgaande jaren gevonnd door de heren Doortmont en Gijswijt. De 
or· ·e groeide naar 750 exemplaren. 
~fgelopen jaar werden de volgende genealogische artikelen geplaatst: ''Een Echtscheiding uil 1775 ". 
door Michel R. Doortmont; "Onderwek in Kerkelijke Archieven". door J.J. Seekles; "Fragme111-s1amreeks 
Van der Sloot", door W. van Zeeland: "Fragmem-parenteel Geisweir ". door Leo Gijswijt; "Genealogie 
Hoogwerf', door Peter van Hulst: ''Kwarriers1aat Willemsen ", door B.F.M. van Gurp: ''Fragment
paremeel Jongereus ". door W. van Zeeland: "Kwarrierscaa1 De Koning". door G. Koote: "De Raad van 
Beroerren in Gorinchem e.o.". door Drs. R. Stamkot. 
In de vragenrubriek werden in het afgelopen jaar slechts 11 vragen geplaatst 

de secretaris 

::i:i:!:!:l:l:1:::~::: ::1]il:t::::::1l:I:i:::::i::1::~:ill~ 1:D.ÎM:Îififf:i;J.ilhilNl!:M~ff:l~tlAtI:1:lint:::::l:1:1I::I:tJII~::::I1: 
(door Leo Gijswijt) 

De negende jaargang heeft voor 1340 met dit nummer een aanvang genomen. Zoals opgemerkt in het eerste 
nummer van het eerste jaargang. is 1340 een blad voor. maar ook vooral door leden van de Afdeling 
Rotterdam e.o. van de NGV. 
De voorraad kopij is echter karig. Om een goed blad te kunnen samenstellen. dient een redactie uit een ruim 
aanbod van artikelen een keuze te kunnen maken; momenteel is de voorraad kopij echter (wederom) na
genoeg uitgeput. Dit. terwijl de Af deling Rotterdam en Omstreken momenteel de grootste afdeling van de 
grootste genealogische vereniging van Europa is. 

De redactie weet, dat de belangstelling om 1340 te lezen in de rest van het land vrij groot is. Dit blijkt ook 
uit het aantal reacties, gericht aan de Vragenrubriek. Wanneer we dit laatste nu even voor het gemak als 
maatstaf gebruiken, dan blijkt de belangstelling van u als afdelingslid teleuistellt:nd te zijn: 
Ir ·~1.aal kwamen er tot en met dit (29e) nummer 140 vragen binnen. Hiervan werden er 40 door afdelings
b.._.,lirsleden gesteld. Wanneer we hierbij het aantal vraagstellers van buiten onze afdeling (23) optellen en 
dit totaal (63) van 140 aftrekken, dan komen we op een aantal van slechts 77 vragen, die door 47 afdelings
leden gezamenlijk werden gesteld. Zevenenveertig vraagstellers op een totaal van 594 leden! 
Ik durfde het, na tot deze slotsom gekomen te zijn. niet meer aan om het artikelenaanbod uwerzijds te 
tellen, omdat belangstelling hiervoor eveneens laag is. Een uitzondering is dhr. W. van Zeeland met regel
matig terugkerende artikelen. 
Misschien lijkt het volgende een sarcastische zinsnede, máár: Gaat het werkelijk zo goed in de genealo
gische Rotterdamse contreien, dat vragen stellen overbodig lijkt en slechts een enkeling behoefte schijnt te 
hebben om de resultaten van zijn/haar onderzoek te publiceren? Dit zou betekenen dat (als we reëel zijn) 
moeite, tijd en geld onzerzijds niet op de juiste wijze besteed is, en dan vind ik persoonlijk dat we beter 
weer kunnen overgaan tot de halfjaarlijkse convocaties met uitsluitend bestuurlijke mededelingen en 
aankondigingen van lezingen. 

Een opmerkzaam lezer zal zich realiseren dat het hiavoor gestelde bedoeld is om een shock-effoct teweeg 
h: hixngen. Immers. wij hebben zelf eind 1987 het initiaiief genomen tot het uitbrengen van 1340. 
Nu is het voor de redactie afwachten of dat shock-effect toeslaat en uiteindelijk. zijn vruehten zal afwerpen! 

27 1 



i:::iii:i:i:i:i:i:::~:i::j~:~:ç~J;i.~jjij~~~t~~i::~~:::~t-f?:~:!W.@~r~2!!!!.~ç~?::~:t:~:rt:~tt:~t~t~t~ 
(door W. van Zeeland) 

Hoewel de brave burgers van vroeger tijd hun neus ophaalden voor de z.g. Lombarden; die geld uitleenden 
tegen woekerrenten, waren zij beslist niet vies van de opbrengsten van dit werk:. Zij waren dan ook best 
bereid hun eigen geld in het bedrijf te steken, om er wat aan te verdienen. Dat dit niet altijd goed ging 
bewijst een faillissement uit 1608, te Rotterdam uitgesproken.· 
De bank van lening, gedreven door Franchoijs Susio en Bartholomeus Ferreris is failliet gegaan en de 
crediteuren verdringen zich voor de schepenen van Rotterdam om nog te redden, wat er te redden valt. Zij 
worden allen keurig genoteerd en dat levert een aardige blik op een deel van de Rotterdamse burgerij, met 
bijkomende interesse voor de genealoog natuurlijk! 
Hieronder volgt een gealfabetiseerde lijst; personen, aangeduid met (*) zijn zelf geen crediteur, maar 
vertegenwoordigen één of meerdere crediteuren. 
(G.A. Rotterdam, O.S.A., inv. nr. 940, blz. 28 e.v., d.d. 12-5-1608). 

Naam Voornaam 

• Adriaens J osijntgen 
Adriaens Segertgen 
Adriaensz Dirck 
Aernoutsz Franchoys 
Annen van Rotterdam, de 
·Bartholamees Helena '. 
Berchey Vranck bircxsz 
Biel, van Jan 
Bleu, Ie Franchoijs 
Boschboom Jacob Claesz 
Burch, van der Frans Adriaensz 
Cassiopijn Pieter Dircxsz 
Christiaens t Maijken 
Christiaensz t Jan 
Comelisz Adriaen 
Cornsz Adriaen 
Comsz Thomas 
Comsz Willem 
Crijnsz Boudewijn 
Crol t Pieter 

Delff 
Deutecom, van 
Dircksz 
Dudan 
Duijnen, van 
Fiool 
Galeijnen 
Gerritsz 
Gevers 
Gillesz 
Goutsmit 
Haen, de 
Haen, den t 
Hal, van 
Hartoog, de 
Haye, de Ja 
Henrix 
Hohierville, de l' 
Huijberts 
HuiJgensz t 
Huygensz 
Jacobs 
Jansdr 
Jansz 
Jansz 
Jansz 
Jansz 
Joncker 
Joppen 
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Com. Adriaensz 
Jan 
Jan 
Hans 
Sijevert Meynertsz 
Jacob Dircz 
Bai-ber 
Jan 
Lijntgen 
Dirck 
Andries Stevensz 
Henrick 
Pieter 
Jan Gillesz 
Jacques 
Amoult 
Maritgen 
Guillaume 
Meijntgen 
ReiJer 
Willem 
Annitgen 
Margrietie 
Bartholomeus 
Henrick 
Jochem 
Pieter 
Geertgen Cornelis 
Maritgen 

(*) 

Beroep/kwaliteit/woonplaats 

wed. van Daniel van Nas 

houtcooper 
schrijver 
vert. door Jacob Claesz Duijn, baljuw en dijkgraaf 
vert. door haar man Hans Keller 
zie bij Goutsmib 
vool?d van de kinderen en erf g. van Dignum Maes 
Leicfen 

zie bij Jan Matthijsz Verhouven 
zijn weeskinderen, vert. door Gijsbert Gerritsz 
coomcooper 
getr. met Meijntgen HuiJberts 
getr. met de d(ochte)r van Willem Viruly 
voogd van het weeskind van J .H. van Osch(?) zie aldaar 
maeckelaer 
Geerlof Comsz, kuijper en Eeuwout Esayasz van Lint als 
voogden over zijn weeskind 

getr. met de wed. van Com. van Runevelt 
schipper 
in de Caetsbaen 

brouwersknecht 
ook voor Annitgen Jacobs 

erfg. van Vrank Dircxsz Berchey 
als voogd (zie bij Thomas Comsz) 
zijn weeskind, vert. door Dirck Adriaensz., metselaar 

vert. door haar moeder, Grietgen Huijbert van der Meer 
brouwer in het Lam 
huisvr. van Adriaen Cornsz (zie aldaar) 
zijn weeskind, vert. door Gerrit Strevels 
burgemeester 
zie bij Lijntgen Gevers 
wed. van Jan de France 
als erfg. van Geertgen Cornelis Joncker 
kleerma(ke)r 
Delft 
zie bij Jan van Biel 
zie bij Bartholomeus J ansz 
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Joppen t 
Jons 
Jorisz 
Letterhuijs 
Leu,de 
Loo,van 
Maest 
Michielsz 
Noorden, van 
Nout 
Osch, van t 
Piekert 
Pieters 
Pieters 
Pietersz 
Pietersz 
Pietersz 
Pols 
Pols 
Pontvelt 
Poortmans 
' 'IS 

Yloffsz 
Roo 
Sande, van de 
Sijmonsz 
Soelen, van 
Stevensz 
Thomas 
Thomasz 
Thonis 
Thonisz 
Verhouven 
V erschuyren 
Vranckensz 
Waerde, van der 
Waerde, van der 
Willems 

Willems 
Willemsz t 
Woutersz 

Thonis 
Magtelt 
Joris 
Willem 
David 
Reinier 
Dignum 
Maerten 
Maerten Huijgen 
Cornelis 
Jan Hendricxsz 
Jan 
Maritgen 
Matgen 
Claes 
Gerrit 
Jan 
Aeltgen Pieters 
Hollart Pietersz 
Lijsbet 
EvertJansz 
Christiaen Pietersz 
Willem 
Nicolaes 
Laurens 
Pieter 
Joost 
Pieter 
Sara 
Jop 
Jannitgen 
Jan 
Jan Matthijsz 
Joost • 
Adriaen 
Claertje 
Pieter 
Anthonia 

Neeltgen 
Cornelis 
Claes 

zijn weduwe 
wed van Gerrit Adriaensz 
snijder 

zie bij Jan van Biel 
kuijper 

vert. door zijn erfg. Hans Laurensz, cousm(ake)r 
zijn weeskind 
cousmaeker 
cum socio, erfg. v. Vrank ~xsz Berchey 
huisvr. van Henrick de Rijffelaer 
cuyper 
bleycker 
cock 
(zie hieronder) 
en als erf. van zijn zuster Aeltgen 
zie bij Joost Verschuyren 

schoenm(ake)r 
Den Haag 
vert. door Thomas Comsz 
schipper 

Delft 
wed. van Romeijn Gerritsz 
als voogd over zijn moeder(?) zie bij Tho~s Joppen 
zie bij Anthonia Willems 
scheepstimmennan 
ook voor de weeskinderen van Maijken Christiaens 
uit naam van zijn moeder, Lijsbeth Pontvelt 
couckbacker 
uit naam van haar kinderen 

wed. van Dirck van Hemert, ook voor haar moeder Jannitgen 
Thonis, wed. van Willem Jansz van Sprangen 
wed van Pieter Tjebbis 
zijn weeskind, vert. door Frans Kievit 
Den Haag 

1jll!JE1:I:l]tltl!]!]I:11Eili]:l!J:][]ft:Jt1:IIB!lllillll[ll1I[:::lll:llli:l:::III[:l:J:t:rn::111:1:i:::!J:trn:::: 
(door R.K. Vennik) 

- Nos Ancêtres de l' Antiquité, (Etudes des possibilités de liens génç_a_logiques entre les families· de 
l' Antiquité et celles du haut Moyen-Age Européen), door Christian Settipani, Parijs, 264 pag., (Ed . 
•• -,,.ristian, 5 rue Alphonse Baudin, 75040 Paris,· FF 230,· ISBN 2-86496050-6). 

~n goed genealoog is nooit tevreden. Altijd opnieuw is hij weer op zoek naar die ene aansluiting,die zijn 
stamreeks verder in de tijd kan terugvoeren. Met kwartierstaat-onderzoek is het al niet anders gesteld. Nooit 
komt de kwartierstaat af en steeds opnieuw zijn we op zoek naar aanvullingen en verbeteringen. Of het nu 
gaat om gegevens uit de periode van de Burgelijke Stand of uit de vroege middeleeuwen, vragen zullen er 
altijd blijven. Voor wie reeds het geluk heeft gehad met zijn kwartieren aan te sluiten op middeleeuwse 
vorsten-geslachten, is dit een kostelijk boek. Uit recente publikaties van kwartierstaten en de zogenaamde 
Karel de Grote-nummers van de NGV, blijkt dat vele van onze leden dit geluk hadden. Vaak na lang en 
intensief onderzoek vond men via oude geslachten aansluiting op de middeleeuwse adel en de toen 
regerende vorsten. Dit is, zoals we weten, niet zo spectaculair als dat het iemand die volledig onbekend is 
met deze materie, in eerste instantie in de oren zal klinken. • , 
Sommige mensen hebben vaak de neiging wat lacherig op dit soort publicaties te reageren, overigens niet 
geheel ten onrechte. Veelal haalt men een oud, maar zeker niet versleten argument aan: wie kan eigenlijk 
met zekerheid bewijzen dat zijn eigen grootvader ook werkelijk zijn biologische grootvader is? Hoe kan 
men dan een waterdichte afstamming geven die over tientallen generaties loopt? 
Het boek van Settipani tracht te bewijzen dat we veel verder kunnen komen dan de vroege middeleeuwen. 
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Eerdere publicaties hadden reeds de mogelijkheden hiertoe aangetoond, zoals het onvolprezen werk van 
Anthony Wagner, "Pedigree and Progress, Essays in rhe genealogical interpretation of hisrory ", uit 1975. 
In diens derde hoofdstuk 'Bridges to Antiquity" en de talrijke tabellen blijkt een aansluiting met de 
oudheid, gebaseerd op een gedegen wetenschappelijk onderzoek, wel zeker te bestaan. Het werk van 
Settipani is van gelijk gehalte, maar gaat een stuk verder in de tijd terug en is naar mijn mening zelfs beter 
onderbouwd. 
Wanneer men door kwartierstaat-onderzoek meent af te stammen van de Franse koning Hendrik I (1008-
1060), kan men zijn kwartierstaat met honderden 'nieuwe' voorouders verrijken tot aan de Egyptische farao 
Ramses II uit de 20e dynastie (1302-1213 v. Chr.). De tocht gaat hierbij langs Klein-Azië, Perzië, 
Macedonië en Armenië. De waarde van dit soort kwartieren moet een ieder maar voor zichzelf bepalen. 
Immers, wat hebben deze gegevens nog met genealogisch onderzoek te maken. Men dient zich in alle 
nuchterheid af te vragen wat men nog van deze voorouders heeft overerft, wanneer men deze personen (al 
dan niet voorzien van een grote zak zout) in zijn kwartierstaat opneemt. 
Het werk van Settipani is echter zeker zeer serieus te nemen. Het stelt zichzelf vragen waar deze gesteld 
dienen te worden; vele gegevens zijn van voetnoten voorzien. 
Het boek is in ons land moeilijk te krijgen. De grote bibliotheken (Kon. Bibi., CBG en NGV) bezitten geen 
exemplaar. Er rouleren slechts enkele exemplaren onder geïnteresseerde genealogen. Ik bestelde het bij de 
uitgever in Parijs en vond het boek zijn geld dubbel en dwars waard. 

In deze regelmatig terugkerende rubriek worden reacties van lezers van 1340 geplaatst met aanvullingen. 
correcties of commentaar op de gepubliceerde artikelen. U kunt uw bijdrage zenden aan: Redactie 1340, 
Leo Gijswijt Postbus 25056. 3001 HB Rotterdam. 

-'· Louter's "onderzoek" (pag. 267) 
Behalve in het vorige nummer van 1340 is er in de afgelopen maanden door diverse genealogische 
verenigingen en instanties aandacht besteed aan Louter's Antiquariaat te Rotterdam. We hadden dan ook 
gedacht dat de firma Louter·s (Bedrog) zijn activiteiten wel zou staken. nadat het CBG een klacht bij de 
Gemeentepolitie Rotterdam had gedeponeerd. 
Ook de NGV-Afd. Rotterdam e.o. is niet bepaald blij met de activiteiten van Louter's in haar gebied. die 
onze prettige en serieuze arbeid in een kwaad daglicht zou kunnen plaatsen. 
Uw secretaris ontving één dezer weken een standaardbrief waarin een familiewapen, rapport en boekje 
werd beloofd voor de prijs van J 39.95. Op zichzelf is dit niet duur; zelfs een onmogelijke prijs, want 
professioneel genealogisch onderzoek is vrij kostbaar gezien de hoeveelheid arbeid. 
Hoewel ik na bijna vijfentwintig jaar genealogisch onderzoek wel beter weet, werd mijn nieuwsgierigheid 
toch geprikkeld en ben ik vrijwel meteen in de auto gestapt om polshoogte te gaan nemen wat Louter mij 
voor die prijs te bieden had. Zelf heb ik nimmer een wapen kunnen vinden dat bij mijn uit Drente. stam
mend voorgeslacht past. Het enige wapen Vennik berust in de wapencollectie van het verenigingscentrum 
in-Naarden en is door mijzelf ontworpen door het wapen van mijn moederszijde te combineren met een 
nieuw wapen van mijn vaderszijde. Ik verwachtte dus dit wapen aan te treffen. Maar nee, de medewerker 
van Louter's presenteerde mij een totaal onbekend wapen met drie groene bomen op een zilveren veld met 
een rood gekroond hart in het schildhart. Bronvermelding ontbrak, als bijna vanzelfsprekend. •r 
De genealogische gegevens waren al even obscuur. Mijn stamvader, die leefde van ca. 1665 tot 1737, v~ 
ik er in ieder geval niet in terug. Eigenlijk geen enkele Vennik uit de provincies Drente en Noord-Holland, 
waar de naamdragers plachten vandaan te komen. De (echte) tak uit Kennemerland is beschreven door 
Mevr. A. Vennik uit Haarlem, terwijl de (eveneens echte) Drentse familie door Dhr. B. Jonker uit Assen en 
later door ondergetekende is beschreven. Maar niets hiervan is terug te vinden in het rapport van Louter's. 
Waren bovengenoemde personen dan zo onnauwkeurig geweest? 
Ik besloot tot een steekproef. Ene "Johannes Vennik" zou in 1841 te Rotterdam zijn getrouwd en kreeg uit 
zijn huwelijk een aantal kinderen. Een gemakkelijk te controleren gegeven. En jawel, het was nog erger dan 
was verwacht: niet alleen maar onsamenhangende gegevens, maar ook nog totaal onjuiste gegevens van 
personen die in het geheel niet bestonden! 
Ik heb het rapport met wapen maar gekocht en zie het als puur genealogische kitsch. Tegen de verkoper heb 
ik mijn mening niet gegeven omdat, zoals al snel bleek, deze van toeten noch blazen wist Na me bekend te 
hebben gemaakt heb ik vriendelijk afgerekend en mijn visitekaartje voor de bedrijfsvoerder achtergelaten. 
Wellicht heeft hij nog vragen waannee ik hem zou kunnen helpen. 
R.K. Vennik, secreran·s NGV-Afdeling Rouerdam en Omstreken. 
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5. Vragenrubriek, vraag nr. 135 - Borst (pag. 268) 
In 1340 Jaargang 8, no. 4 van december 1994 stelde ik een vraag over een echtpaar Borst-Doeleman. Deze 
vraag kwam voort uit een onderzoek voor een kwartierstaat, die gereed moest worden gemaakt voor 
publikatie en onder druk van de tijd heb ik een aantal zaken over het hoofd gezien. Ons medelid, de heer J. 
Schuurman Hess uit Rotterdam was zo vriendelijk een onderzoáje in te stellen in het Algemeen 
Rijksarchief en in het Streekarchief Midden Holland. 
De door mij gevraagde doop van Pieter Borst uit 1783 bleek gewoon in klapper en doopboek te vinden. Het 
huwelijk van Pieter Borst en Neeltje Doeleman vond te Kethel plaats. De door mij gevonden attestatie van 
Bloemendaal op Kethel had mij hierop natuurlijk alert moeten maken. De fragmentgenealogie ziet er nu als 
volgt uit (verdere aanvullingen worden op prijs gesteld): 

1 Huibregi (HuiJ1:>ert) Borst, van Zuid-Waddinxveen, klompenmaker, overl. Waddinxveen voor 3-H-1844, tr. 
Waddinxveen 17-10-1773 (impost bet. Zuid-Waddinxveen 1-10-1773 f 12; otr. ald. 2-10-1773) Cornelia Bloot 
(Bloed), van Zuid-Waddinxveen, over!. Waddinxveen voor 3-11-1844. 
Uit dit huwelijk: 

l.HillegonáBorst, ged. Waddinxveen 10-8-1777. 
2. Johanna Borst, ged. Waddinxveen 12-12-1779. 
3. Pieter Borst, ged. Waddinxveen 26-1-1783, volgt Il 
1: Neeltje Borst, ged. Waddinxveen 27-2-1785. 

\.....,JPieter (Huijbrechts) Borst, ged. Waddinxveen 26-1-1783 (get. Anna van Tol), krijgt akte van indemniteit van 
de annmeesteren van Bloemendaal (bij Gouda) 9-1-1805 op Kethel, bij huw. won. onder Spaland, vestigt zich 
onmiddellijk na zijn huwelijk te Vlaardingen. op dezelfde akte van indemniteit, riviervisser te Vlaardingen. over!. 
ald. 3-11-1844, tr. Kethel (gerecht) 20-1-1805 Neeltje Doeleman, ged. Maasland 9-8-1772. over!. Vlaardingen 16-
2-1837, dr. van Fulps Doeleman en Jannetje de Bruijn. 
Uit dit huwelijk: 

l. Huibregt Borst, geb./ged. Vlaardingen 5/10-2-1805 (get. Maria Borst), jong owrl. 
2. Huibrecht Borst. geb./ged. Vlaardingen 29-4/4-5-1806 (get. Maria Borst). 
3. Fulps (Phulps, Philippus) Borst, geb./ged. Vlaardingen 25/30-10-1808 (get. Janne-t}~ de Bruijn). riviervisser 

en bouwman akl., over!. Vlaardingen 6-12-1888. lr. Geertje van der Ma rel. geb. (Wateringen/Loosduinen?) 
1811, over!. Vlaardingen 7-10-1'859, dr. van Arij van der Ma rel en Maart je Valkens. 

4. Ja1111ezje Borst. geb./ged. Vlaardingen 17/25-3-1810 (get. Grietje Doelman). 
Michel R. Doonmom, l.Rster Yowlgsrraar 26, 3069 XM Rouerdam. 

f !:\}l{I(JiïNmiffl1Nliià.tMi1Jiît.BPJ.NÇ.;Î.Ï}GÎS.Û:.$WÛOOÊ.Nmi.iijf~Ii:1:ii:JttE\E:l 
(door M.A. Struijs) 

Bij voldoende intekening zal medio 1995 het tweede deel verschijnen van "Vlaardingse Geslachten vanaf 
circa 1500 tot 1750" van de hand van H. den Boer. Dit tweede deel bevat de volgende 10 Vlaardingse 
genealogieën: 
Admirant. Boogaard/Boomgaard, Clinckert Clinckenberg. Goch. Hartoch/lfortoch. Heubing. Marckenburg. 
Van der Starre/Schoonhout. WolNerwol/Doggenaar. . 
Alle genealogieën worden voorzien van uitvoerige bronvermeldingen. tevens worden tabellen en indexen 
0Q,yoor-en achternaam opgenomen. Fonnaat 20 x 15 cm. ca. 340 pagina·~-prijs ca. f 45.- per exemplaar. 
'-Jl1teresseerden kunnen op de uitgave intekenen bij Boekhuis Den Draak, Veaplein 33-35 te Vlaardingen. 
ter. 010.4358822; of een brietlcaart aan: M.A. Struijs, Groeneweg 22, 3131 VE Vlaardingen . 

. IEiiil:t?IIIf EtlEII El:lJlE:E:E:E:EttJ:JJ:{:i.lffiïlil:f:ElEI/I:tt:ti liIIIJ:II:l:]:Jf IIJ:t:t:t:Jlftl 
De volgende bijeenkomsten zullen plaats hebben in een zaal van de Remonstrantse kerk, Museumpark 3 
(hoek Westersingel) te Rotterdam: bereikbaar per metro (station Eendrachtsplein). met buslijnen 32 en 39 
en tramlijnen 4 en 5. Zoals gewoonlijk is de toegang vrij. 

18 april 1995 - dinsdag, 20.00 uur: Drs. H.W. Jacobi uit Leiden. medewerker van het Rijks Penningkabinet 
aldaar: "GELD EN ARCHIEVEN: MUNTSOORTEN EN KOOPKRACHT 1500-1800''. 

14 juni 1995 - woensdag. 20.00 uur: Mevr. J.S.M. Wentholt. medewerkster van het Gemeentearchief te ·s
Gravenhage: "BRONNEN EN VERZAMELINGEN, AANWEZIG BIJ HET G.A. 's -GRAVENHAGE-. 

het bestuur 
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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 redactie de behandeling van de vragen niet tot haar taak 
rekent, worden de vragen voorzien van naam en adres van de vraagsteller; een antwoord moet dus altijd 
direct aan de vraagsteller worden gezonden. Vragen kunnen, uitsluitend schriftelijk, gericht worden aan: 
Redactie 1340, Leo Gijswijt, Postbus 25056, 3001 HB Rotterdam. 

137. VAN LIEROP 
Hermanus Anthonisz Lodde tr. Haarlem 9-7-1786 Anna Johanna van Lierop. Zij overl. Haarlem 27-2-1832 
en zou afkomstig zijn van Antwerpen. Volgens een ander gegeven zou zij echter geboren zijn te Dordrecht 
25-9-1752; aldaar heb ik haar niet kunnen vinden. Gevr.: geb. plaats en datum, en voorgeslacht van Anna 
Johanna van Lierop; tevens contact gezocht met anderen die onderzoek hebben gedaan naar Van Lierop. 
Drs. F. Buijs, Hubertuslaan 7, 4834 SH Breda. 

138. WAGEMANS 
Cornelis Wagemans Jz., geb. Leiden 24-4-1780, overl. Kust van Guinea (West-Afrika) 15-6-1818, vestigt 

· zich rond nov. 1815 te Vlaardingen, waar hij bouwkundig timmerman en tekenaar is en tevens les in deze 
vakken geeft Volgens correspondentie is hij door bankroet in problemen geraakt, maar verder een l î~ 

burger en goed vakman. In nov. 1817 wordt hij benoemd tot fabriek-en magazijnmeester ter kuste vin 
Guinea. Ook hier keren zijn kansen niet, want een maand na aankomst in Afrika overl. hij. Uit 
correspondentie valt op te m~'ken dat hij een gezin heeft De nalatenschap wordt aan zijn (niet nader 
genoemde) weduwe uitbetaald. . " 
Gevr.: Alle gegevens omtrent zijn verblijf in Vlaardingen 1815-1817. en alle gegevens (ook van na zijn 
dood) over vrouw en eventuele kinderen. 
Michel R. Doorrmom, uster Youngstraar 26, 3069 XM Rouerdam 

139. VISELER(AAR) 
Nicolaes Viseler naar eigen verklaring geb. "onder Osnabrug" (= Osnabrück) 25-4-1766. over!. Stellendam 
13-2-1813. Te Rotterdam komt een tak Vijselaar voor 1767-1903. 
Gevr.: Nadere gegevens, alsmede contact met andere Vijselaar-onderzoekers. 
Ing. P. Vijzelaar, Van Ostadelaan 7, 1213 EG Hilversum. 

140. SNEL 
Cornelis Snel, volgens Fin. Admissie Rotterdam ( 1749) geb. Thamen aan den Uythoom ca. 1703. huis
timmennan, timmermansknecht, arbeider, begr. Kralingen 5-2-1752, tr. (Gaarder Kralingen l 0-9-1728) 
Marijtje (Maria) Theunis Beelt, ged. Kralingen 18-10-1705, begr. ald. 10-11-1770, dr. v. Teunis Jansze 
Beelt en Pietertje Jans. Zij laten (ref.) dopen te Kralingen: Cornelis. Johannes, Pieter, Pieternelletje (plaats 
en datum onbekend), Elisabeth, Henricus, Teunis en Ary; en te Rotterdam: Margrieta. In 1731. woont 
Cornelis Snel aan de Oudendijk in Kralingen, na 1749 in Rotterdam. 
Gevr.: Kerk. huw. (1728, niet in Kralingen en omliggende plaatsen). doop en ouders van Cornelis Snel (niet 
kunnen vinden in Uithoorn-Kudelstaart (N.-H.) en Mijdrecht (Utr.), ook niet in aangrenzende delen van 
Zuid-Holland. Tevens gevr.: doop van Pieternelletje (± 1736). Opgepast: er komen veel naamgenoten vo"'"' 
J Schuurman Hess, Norenoord 45, 3079 LR Rouerdam. ~ 

red. 
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