
NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

KWARTAALBLAD VAN DE AFDELING ROTTERDAM EN OMSTREKEN 
JAARGANG 11 MAART 1997 No. 1 

(door Leo Gijswijt en Dries Sonneveld) 

Vele families in Rotterdam en omstreken zullen bij het uitzoeken van hun kwartierstaat 
tot de ontdekking komen, dat een aantal van hun voorouders afkomstig blijken te zijn uit 

_Jiet Westland. Zoals o.a. in de onvolprezen Kwartierstatenboeken van de Genealogische 
l ;-eniging Prometheus te Delft te zien is, keren steeds weer dezelfde familienamen terug 
1'fkwartieren in het Westland; bijvoorbeeld Dijkshoorn, Van der Ende, De Hoog, Van der 
Kooij, Koole, Moerman, Mostert, Sonneveld, Valstar, Van der Vlught en ga zo maar door. 
Over de wijdvertakte families Sonneveld (Zonnevelt, enz.) is relatief weinig gepubliceerd, 
behalve dan in de zojuist aangehaalde kwartierstatenboeken. Dries Sonneveld in 
Rotterdam en ikzelf hebben al vanaf 1976 onderzoek gedaan naar deze familienaam en 
eerstgenoemde persoon is momenteel bezig met de voorbereidingen van een familieboek 
Sonneveld, waarin alle bekende naamgenoten een plaats zullen krijgen. Daarbij valt niet 
alleen te denken aan puur droge jaartallen, maar ook aanvullende informatie. 
In deze aflevering van 1340 een eerste aanzet tot publikatie in de vorm van een verre van 
complete genealogie Sonneveld; in de hoop hierop aanvullingen, correcties en opmerkingen 
te ontvangen. Hierbij zij opgemerkt, dat de tussen haakjes ( ) geplaatste gegevens niet 
zeker, of onbekend zijn. Uw reactie kunt u sturen aan de redactie van 1340, of aan: 
Dhr. A. Sonneveld, Trilgras 13, 3068 CX Rotterdam. 

Genealogie 
1 Dirk Sonneueld, geb.± 1550; tr. ± 1580 (N.N.). 

Uit dit huwelijk (2. en 3. vermoed.): 
1. Pieter Dirksz. Sonneuelt, geb. ± 1580, volgt Ila. 
2? Willem Sonneuelt, geb. ± (1580?), volgt (Ilb). 
3? Cornelis Sonneuelt, geb. ± (1580?), volgt (Ilc). 

Ila Pieter Dirksz. Sonneuelt, geb. ± 1580, leenman te Maasland 19-5-1615 en 19-5-1617; 
tr. Sara Doensdr., dr. v. Doe Stevens. 

{_... Vermoed. uit dit huwelijk o.a. (volgorde onbekend): 
1? Doe Pietersz. Sonneuelt, geb. (Maasland?)± 1620, volgt Illa. 
2? Gillis Pietersz. Sonneuelt, geb. ± (1625?), tr. Maassluis 6-1-1655 Aertgen Cornelis. 
3? Willem Pietersz. Sonneuelt, geb. ± (1630?), tr. [1) Maassluis 14-4-1656 Seeutje 

Jans; otr. [2) Maassluis 25-6-1673 Hester Dirks. 

(llb) Willem Sonneuelt, geb. ± (1580?); tr. (N.N.). 
Vermoed. uit dit huwelijk (volgorde onbekend): 
1? Jacob Willemsz. (van) Sonnevelt, geb. ± (1610?), volgt (IIIb). 
2? Jan Willemsz. Sonneveldt, geb.± (1610?), tr. Maassluis 31-8-5-1637 (wednr., attest.) 

Geertgen Claes. 

(Ilc) Cornelis Sonneuelt, geb. ± (1580?); tr. (N.N.); N.B.: het is volstrekt onzeker of het hier 
één Cornelis betreft als vader van de vermelde kinderen, of dat het twee verschillen
de personen betreft. Vermoedelijk uit dit huwelijk (volgorde onbekend): 
1? Pieter Cornelisz. Sonnevelt, geb. ± (1610?), volgt (Illc). 
2? Thieman Cornelisz. Sonnevelt, geb. ± ( 1610?), volgt (llld). 
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Illa Doe Pietersz. Sonnevelt, geb. (Maasland?)± 1620,j.m. v. Maasland, 1647 won. in de 
Nieuwstraat te Maassluis, schrijnwerker; tr. Maassluis 16-6-1647 Leuntje Doensdr. 
van der Burgh (Schim), won. op de Hoochstraat in Maassluis. 
Uit dit huwelijk o.a. (7. vermoed.): 
1. Pieter Doesz. Sonnevelt, geb. (Maassluis?)± 1655, volgt IVa. 
2. Doe Sonnevelt, ged. Maasland 13-5-1657. 
3. Doe Sonnevelt, ged. Maasland 10-7-1661, tweeling met 4. 
4. Maartje Sonnevelt, ged. Maasland 10-7-1661, tweeling met 3. 
5. Jan Doensz. Sonneveld, ged. Maasland 31-8-1664, volgt IVb. 
6. Annitje Sonnevelt, ged. Maasland 8-5-1667. 
7? Neeltje Doens Zonneveld, tr. [Z4p.78] 7-10-1696 Jacob Cornelisz. Rodenburg. 

(Illb)Jacob Willemsz. (van) Sonnevelt, geb.± (1610?); tr. (1) Maassluis 31-(13?)-1630 
(attest.) Elsgen Eduarts, van Vlaardingen; tr. (2) Maassluis 7-2-1655 (attest. naar 
Maasland) Belitgen Gillis, wed. 
Vermoed. uit·het [1] huwelijk (volgorde onbekend): 
l?Will~m Jacobsz. Sonnevelt, geb.± (1640?), tr. Maassluis (attest. Maasland) 

31-8-1670 Magteld Hendriks, wed. 
2? Lijsbeth Jacobse Sonnevelt, geb. ± (1650?), tr. Maassluis (attest. Blankenburg) 

19-6-1672 Bastiaen Jansz. Knik. 

(Illc) Pieter Cornelisz. Sonnevelt, geb. ± (1610?); tr. Rotterdam 9-9-1635 Aeltgen Dirckxdr. 
van Eck. 
Uit dit huwelijk: 
1. Cornelis Pietersz. Sonnevelt, ged. Rotterdam 10-2-1647, volgt IVc. 

(Illd) Thieman Cornelisz. Sonnevelt, geb. ± (1610?); tr. [1] Maassluis 5-1-1638 (attest.) 
Trijntgen Sijmons; tr. [2] Maassluis -6-1667 Jannetje Jans, wed. 
Uit het [1] huwelijk (volgorde onbekend): 

IVa 

IVb 
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1. Grietje Tijmens Sonneueldt, geb. (± 1638-53), tr. Maassluis (attest. Schipluiden) 
21-5-1673 Willem Jansz. Hoogstat. 

2. Stijntje Tijmens Sonneveldt, geb.(± 1638-53), tr. Maassluis 9-9-1674 
Willem Sijmonsz. Meeuw, wednr. 

3. Cornelis Tijmensz. Sonnevelt, ged. Maassluis 17-11-1655, volgt IVd. 

Pieter Doesz. Sonneuelt, geb. ± 1655, j.m. van Maasland, won. 's-Gravenzande; tr. [1] 
's-Gravenzande 25-4-1679 Lijsbeth Cornelisse van Maartenshof (alias Van Marelvelt); 
(o?)tr. [2] 's-Gravenzande (22)-10-1690Annetje Cornelisse van der Kooy, geb. (Delft of 
Maasland?)± 1667,j.d. uit Hondertland, dr. v. Cornelis Abrahamsz. van der Kooy en 
Elsgen Cornelis Suythoorn. 
Uit het [2] huwelijk: 
1. Doe Sonnevelt, ged. Naaldwijk 12-11-1694, over!. voor 1698. 
2. Teryntie Sonnevelt, ged. 's-Gravenzande 15-1-1696, tr. 's-Gravenzande 8-5-1718 

Joris Cornelisz. van der Valk, j.m. van 's-Gravenzande. 
3. Doe Pieters Sonneveld, ged. 's-Gravenzande 4-5-1698, volgt Va. 
4. Dirk Sonnevelt, ged. 's-Gravenzande 22-11-1699. 
5. Jan Pietersz. (Johannes) Sonnevelt, ged. 's-Gravenzande 5-5-1701, volgt Vb. 
6. Maerte Sonnevelt, ged. 's-Gravenzande 17-5-1703, volgt Vc. 
7. Maertie Sonnevelt, ged. 's-Gravenzande 21-9-1704. 
8. Elstje Sonnevelt, ged. 's-Gravenzande 7-2-1706, begr. Pijnacker 23-10-1744, 

tr. 's-Gravenzande 11-4-1728 Jan Dirksz. van Noordt, ged. Kethel 27-3-1702, 
begr. Pijnacker 23-2-1778, (hij tr. [2] Kethel 15-1-1746 Maria Isaacksdr. Kool). 

9. Cornelia Sonnevelt, ged. 's-Gravenzande 8-1-1708, (overl. voor okt. 1709?). 
10. Cornelia Sonnevelt, ged. 's-Gravenzande 6-10-1709. 

Jan Doensz. Sonneveld, ged. Maasland 31-8-1664; tr. Rozenburg 20-4-1692 Trijntje 
Jans Moerman, ged. Rozenburg 18-3-1674, overl. ald. 10-11-1749, dr. v. Jan Willemsz. 
Moerman en Elisabeth Ariens Meeldijk. 



_JVc 

IVd 

Va 

Vb 

Uit dit huwelijk o.a.: 
1. Leuntje Jans Zonneveld, ged. Rozenburg 28-6-1693, overl. ald. 22-9-1763, 

tr. Rozenburg 26-2-1719 Cors Jorisz. van Dijk, ged. Rozenburg 9-1-1695, overl. 
ald. 26-1-1769, bouwman. 

2. Lijsbeth Jansse Sonneveldt, geb./ged. Rozenburg 21/27-2-1695, tr. ald. 28-11-1721 
Leendert Pietersz. Verkade, overl. Maasland 20-4-1771. 

3. Doe Jansz. Sonneveldt, ged. Rozenburg 22-12-1697, volgt V d. 
4. Jannetie Janse Sonneveldt, ged. Rozenburg 10-1-1700, tr. ald. 25-2-1725 (N.N.). 
5. Sara Sonneveldt, ged. Rozenburg 20-8-1702, overl. voor 1713. 
6. Jan Jansz. Sonneveldt, ged. Rozenburg 25-11-1703, volgt Ve. 
7. Arie Jansz. Sonneveldt, ged. Rozenburg 7-3-1706, tr. ald. [Ro5p22] 9-11-1732 (N.N.). 
8. Gerrit Jansz. Sonneveldt, ged. Rozenburg 26-8-1708, volgt Vf. 
9. Willem Sonneveldt, ged. Rozenburg 19-4-1711. 

10. Sarah Sonneveldt, ged. Rozenburg 4-6-1713. 

Cornelis Pietersz. Sonnevelt, ged. Rotterdam 10-2-1647, begr. ald. 11-4-1718; tr. 
Rotterdam 2-3-1670 Tanneken Claes. 
Uit dit huwelijk: 
1. Josina Cornelisdr. Sonnevelt, ged. Rotterdam 18-12-1680, begr. ald. 23-8-1723, tr. 

Rotterdam 16-5-1701 Willem Joostz. de Heijde, ged. Rotterdam 13-3-1681. 

Cornelis Tijmensz. Sonnevelt, ged. Maassluis 17-11-1655; tr. [1] voor 1684 Trijntje 
Jans; tr. [2] Maassluis 8-3-1693 Machteld Pieters van Vliedt. 
Uit het [1] huwelijk: 
1. Willempje Sanne Velt, ged. Maassluis 4-10-1684. 
2. Trijntje Sonnevelt, ged. Maassluis 18-3-1688. 
Uit het [2] huwelijk: 
3. Tiemme Sanne Velt, ged. Maassluis 10-1-1694. 

Doe Pieters Sonneveld, ged. 's-Gravenzande 4-5-1698, overl. Naaldwijk 1-2-1786, 
bouwman te Honselersdijk; tr. Naaldwijk 23-4-1730 Trijntje van Dorp, ged. 
Vlaardingen 28-4-1709, begr. Naaldwijk 7-1-1789. 
Uit dit huwelijk: 
1. An-netje Doese Sonneveld, ged. Naaldwijk 21-1-1731, tr. De Lier 21-11-1751 

Arij Ariensz. Noordam. 
2. Pieter Sonneveld, ged. Naaldwijk 16-3-1732, overl. voor 1734. 
3. Pieter Doe Sonneveld, ged. Naaldwijk 30-10-1734, overl. ald. 29-11-1799; otrJtr. 

Naaldwijkfs-Gravenzande 26-4-1761 Trijntje Jans Sonnevelt, ged. 's-Gravenzande 
7-9-1732, overl. Naaldwijk 13-3-1789, dr. v. Jan Pietersz. Sonnevelt (Vb) en 
Maartje Jorisse Bieslandt. Uit dit huwelijk 5 kinderen te Naadwijk, waaronder 
nageslacht via Jan Pietersz. Sonnevelt, geb./ged. Naaldwijk 19/21-2-1768, en 
Willemijntje Vlaardingerbroek. 

4. Neeltje Sonnevelt, (ged. Naaldwijk 3-3-1737?). 
5. Cornelia Sonnevelt, (ged. Naaldwijk 28-3-1739?), overl. voor 1743. 
6. Jannetje Sonnevelt, ged. Naaldwijk 28-8-1740, tr. De Lier 2-11-1765 Willem Arents 

van Loenen, ged. 's-Gravenzande 20-9-1731. 
7. Cornelia Sonnevelt, ged. Naaldwijk 10-2-1743. 
8. Bruijn Sonnevelt, ged. Naaldwijk 2-5-1745. 
9. Dirkje Sonnevelt, ged. Naaldwijk 1-9-1748. 

10. Katrijntje Sonnevelt, ged. De Lier 25-12-1751. 

Jan Pietersz. (Johannes) Sonnevelt, ged. 's-Gravenzande 5-5-1701, overl. aangeg. ald. 
13-4-1758, schepen en bouwman ald.; tr. 's-Gravenzande 7-5-1730 Maartje Jorisse 
Bieslandt, ged. 's-Gravenzande 29-3-1711, overl. aangeg. ald. 3-9-1760. 
Uit dit huwelijk: 
1. Pieter Sonnevelt, ged. 's-Gravenzande 2-9-1731; tr. [l] Naaldwijk 19-4-1761 Trijntje 

Jacobs Spruijt, overl. voor 1772; tr. [2] voor 1772 Claasje Pieterse van der Lee. Uit 
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het [IJ huwelijk 4 kinderen te Naaldwijk; uit het [2] huwelijk 3 kinderen aldaar. 
2. Trijntje Jans Sonnevelt, ged. 's-Gravenzande 7-9-1732, otr./tr. 's-Gravenzande 

26/26-4-1761 Pieter Doe Sonneveld, ged. Naaldwijk 30-10-1734, zie Va-3. 
3. Annetje Sonnevelt, ged. 's-Gravenzande 2-5-1734, overl. voor 1737. 
4. Cornelis Sonnevelt, ged. 's-Gravenzande 15-5-1735, overl. voor 1736. 
5. Cornelis Zonneveld, ged. 's-Gravenzande 2-9-1736, overl. voor 17 40. 
6. Annetje Zonneveld, ged. 's-Gravenzande 1-9-1737. 
7. Joris Jansz. Zonneveld, ged. 's-Gravenzande 18-1-1739, overl. voor 1746. 
8. Cornelis Zonneveld, ged. 's-Gravenzande 15-5-1740, over 1. voor 17 43. 
9. Cornelia Zonneveld, ged. 's-Gravenzande 3-9-1741. 

10. Cornelis Zonneveld, ged. 's-Gravenzande 10-3-1743, overl. voor 1749. 
ll. Maria Zonneveld, ged. 's-Gravenzande 30-8-1744. 
12. Joris Jansz. Zonneveld, ged. 's-Gravenzande 5-6-1746; tr. (Schipluiden?) 5-4-1772 

Arentje Jans de Graaf. Uit dit huwelijk is 1 kind te Schipluiden bekend. 
13. Cornelis Zonneveld, ged. 's-Gravenzande 16-2-1749, overl. voor 1755. 
14. Cent Jansz. Sonneveld, ged. 's-Gravenzande 28-3-1750, overl. ald. 24-1-1838; tr. 

Wateringen 11-5-1777 Neeltje Jansdr. de Bruyn. Uit dit huwelijk is 1 kind te 
Naaldwijk bekend. 

15. Cornelis Zonneveld, ged. 's-Gravenzande 16-2-1755. 

Vc Maerte Sonnevelt, ged. 's-Gravenzande 17-5-1703, begr. ald. -10-1777, lidmaat 
Oranjepolder 1734, diaken 's-Gravenzande 1750-52; tr. Naaldwijk 26-4-1734Antje 
Bruijne van Dorp, geb. Naaldwijk, begr. 's-Gravenzande 22-3-1804. 
Uit dit huwelijk: 
1. Annetje Zonneveld, ged. 's-Gravenzande 16-12-1736. 
2. Jannetje Zonneveld, ged. 's-Gravenzande 26-4-1739. 
3. Pieter Zonneveld, ged. 's-Gravenzande 30-7-1741. 
4. Bruijn Zonneveld, ged. 's-Gravenzande 27-10-1743. 
5. Cornelia Zonneveld, ged. 's-Gravenzande 19-12-1745. 
6. Jan Zonneveld, ged. 's-Gravenzande 7-4-1748. 
7. Cornelis Zonneveld, ged. 's-Gravenzande 26-1-1753. 

Vd Doe Jansz. Sonneveldt, ged. Rozenburg 22-12-1697; tr. [1] Rozenburg 1-2-1722 
Neeltje Jacobsdr. van der Spijk, ged. Rozenburg 18-1-1688; tr. (2) Rozenburg 
[Ro5p24] 11-7-1734 (N.N.). 
Uit het [1] huwelijk o.a.: 
1. Jan Doensz. Zonnevelt, ged. Rozenburg 16-4-1724; tr. Maasland 15-4-1753 Trijntje 

Leendertse Verkade. Uit dit huwelijk 9 kinderen te Maasland, waaronder 
nageslacht yia Doe Zonnevelt, ged. Maasland 15-10-1758, en Maria Schouten. 

Ve Jan Jansz. Sonneveldt, ged. Rozenburg 25-11-1703; tr. Maasland 30-11-1732 Leent: 
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Cornelisse van Bergen, ged. Maasland 13-10-1715, begr. ald. 24-7-1767, dr. v. 
Cornelis Leendertsz. van Bergen en Maertje Pieters Breghman. 
Uit dit huwelijk: 
1. (Sonneveldt?), (geb. Rozenburg?) 1733. 
2. Maartje Zonnevelt, ged. Maasland 30-10-1735, tr. Maassluis 31-5-1762 Gerrit 

Krijgsman, ged. Maasland 6-11-1733. 
3. Leendert Zonnevelt, ged. Maasland 22-9-1737. 
4. Krijntje Zonnevelt, ged. Maasland 16-8-1739. 
5. Cornelis Zonnevelt, ged. Wateringen 4-2-1742. 
6. Sara Zonnevelt, ged. Wateringen 7-7-1743. 
7. Leendert Zonnevelt, ged. Wateringen 27-11-1746. 
8. een kind van Jan Jansz. Zonnevelt, begr. Maasland 23-3-1750. 
9. Willem Zonnevelt, ged. Maasland 28-11-1751, tweeling met 10. 

10. Lena Zonnevelt, ged. Maasland 28-11-1751, tweeling met 9. 
ll. Pieter Zonnevelt, ged. Maasland 2-3-1755, overl. ald. 4-11-1827 bouwman; tr. 

Maasland 14-11-1790 Willemijntje van Die, ged. Wateringen 6-4-1766, overl. 



Maasland -2-1858, dr. v. Gerrit Jansz. van Die (van Diejen) en Antje Elisabeth 
Muijzekan. Uit dit huwelijk 3 kinderen te Maasland, waaronder nageslacht via 
Jan Zonneveld, ged. Maasland 5-11-1793, en Trijntje Koole; en via Gerrit Zonneveld, 
ged. Maasland 14-5-1798, en Willemijntje Luijendijk. 

Vf Gerrit Jansz. Sonneveldt, ged. Rozenburg 26-8-1708; tr. Rozenburg 13-3-1735 Mensje 
Pieterse Moerman. 
Uit dit huwelijk o.a.: 
1. Pieter Zonnevelt, ged. Maasland 23-9-1736, begr. ald. 16-10-1736. 

[slot] 
~ 

(door S. Boef-Van der Meulen) 

Bij de opstelling van de kwartierstaat van mijn moeder, Susanna Lugten, heb ik dankbaar 
gebruikt gemaakt van gegevens eerder verzameld door de heren N. Plomp (betr. Lugten) 

.• -ry. L. Poelgeest (betr. Van Poelgeest). Voor aanvullingen en commentaar houd ik mij graag 
w.1nbevolen, mijn adres luidt: Mevr. S. Boef-Van der Meulen, Merellaan 300, 2902 JN 

Capelle a.d. IJssel, tel. (010) 450 3746. 

Kwartierstaat 
I 

1. LUGTEN, Susanna, geb. Rotterdam 6-7-1912, overl. Den Haag 18-5-1940, tr. 
Rotterdam 27-7-1933 John Frederic William van der Meulen. 

II 
2. LUGTEN, Cornelis Marinus, geb. Hellevoetsluis 29-12-1879, civiel ir., onderdirecteur 

Van Waning, overl. Rotterdam 2-1-1957, tr. Den Haag 2-10-1908: 
3. REIJS, Susanna Jacoba Adriana, geb. Den Haag 12-11-1880, schrijfster (van kinder

boeken onder de naam Nannie van Wehl), overl. Rotterdam 15-4-1944. 
111 

4. LUGTEN, Marinus Sebastianus, geb. Terheijden (NBr.) 7-l0-iB44, opzichter Rijks
waterstaat, overl. Hellevoetsluis 5-4-1909, tr. Arkel 3-6-1875: 

5. BOR, Maaike Adriana, geb. Arkel 22-4-1855, overl. Den Haag 7-1-1938. 
6. REIJS, Jacobus Hermanus, geb. Den Haag24-9-1854, sergeant, gymnastiek- en 

sch~rmleraar, overl. ald. 1-9-1913, tr. Den Haag 27-11-1878: 
7. FROLICH, Johanna Maria, geb. Delft 7-3-1856, overl. Den Haag 28-9-1915. 

IV 
8. LUGTEN, Jan, geb. Gorinchem 16-5-1791, opzichter rijkswaterstaat, overl. Drimmelen 

14-1-1878, (tr. [1] Maria van der Meijlen, tr. [2] Gijsbertje Romer), tr. [3] Terheijden 
26-10-1843: 

••• 9. BROER, Teuntje, geb. Hoge en Lage Zwaluwe 1809, overl. Drimmelen 6-8-1874. 
~0. BOR, Arie, tr.: 

ll. VAN AALSBURG, Wijna. 
12. REIJS, Jacobus Hermanus, geb. Zwolle 1-12-1824, sergeant, overl. Den Haag 18-1-1905, 

tr.: 
13. DE.YRIES, Guurtje, geb. Zaandijk 28-11-1824, overl. Den Haag 10-9-1904. 
14. FROLICH, Willem, geb. Delft 9-6-1831, huisverwer, overl. ald. 9-7-1875, tr. Delft 

21-11-1855: 
15. VAN DIJK, Susanna Jacoba Adriana, geb. Delft 7-7-1828, naaister, overl. Den Haag 

9-12-1901. 
V 

16. LUGTEN, Jacobus, ged. Gorinchem 8-6-1763, tapper, overl. ald. 7-9-1825, 
otr. Gorinchem 10-5-1787: 

17. BOLLÉE, Catharina, ged. Gorinchem 10-4-1765, overl. tussen 1835-44. 
18. BROER, Bastiaan, tr.: 
19. VAN GENDT, Maria. 
24. REIJS, Jan Christoffel, ged. Zwolle 12-4-1769, militair, overl. na 1824, tr.: 
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25. SPITMAN, Hendrika. 
26. DE VRIES, Klaas, tr.: 
27. DE .YRIES, Rilletje. 
28. FROLICH, Petrus (Pieter) Hendrik, geb./ged. Haarlem 2/6-4-1783, huisverwer en 

glasmaker, overl. Delft 23-4-1866, tr. Delft 2-5-1821: 
29. BECK, Johanna, geb/ged. Delft 22/26-3-1797, overl. ald. 17-5-1875. 
30. VAN DIJK, Jan (Johannes), ged. Leiden 22-9-1796, plateelbakkersknecht, opperman, 

metselaar, overl. Delft 20-5-1843, tr. [2] Delft 9-7-1834 Maria Helena Saal, 
tr. [1] Delft 23-8-1820: 

31. CIEREMANS, Margaretha, geb. en ged. Delft 3-9-1795, overl. waarsch. Delft 1834 
(akte niet gevonden). 

VI 
32. LUGTEN, Johannes (Jan), ged. Dordrecht 20-3-1742, begr. Gorinchem 5-5-1766, 

tr. Dordrecht 20-4-1760: 
33. DE ~VIT, Hendrina, ged. Dordrecht 7-8-1731, begr. Gorinchem 24-5-1802. 
34. BOLLEE (BOELLEE), Jacobus, geb./ged. Geldermalsen 15-/20-4-1732, timmerman, tr • 
35. DEN DEKKER, Matje (Metje), ged. Gorinchem 5-3-1738. 
48. REIJS (REIS), Fredrik, geb. ca. 1740, zaadmeter Zwolle, Luthers, overl. Zwolle 

10-2-1807, tr. Zwolle 30-5-1768: 
49. VAN UTI'ELEN (VAN ORTELENN AN NUTIERENN AN UIJTLEBEN), Adriana 

(Ariaantje, Jeuntje). 
56. FRÖLICH, Jan Hendrik, brievenbesteller, wednr. van Dornberg bij Hessenkassel, 

won. in 1779 Haarlem, sinds 1811 Delft, in 1821 won. Huissen Gld., 
tr. Haarlem 5-8-1781: 

57. VAN POELGEEST, Josina (Josijne), geb. Haarlem 1-4-1755, won. sinds 1811 Delft, 
in 1821 won. Huissen, Gld. 

58. BECK, Jan, metselaar, opperman, overl Delft na 1821 (er is een Johannes Bek 
over!. Delft 30-1-1832), tr.: 

59. DE JONG, Johanna Maria, over!. Delft na 1821. 
60. VAN DIJK, Johannes (Jan), geb. Leiden 14-3-1773, aschman/aschvaarder, over!. 

Delft vóór 1843, tr.: 
61. OLIVIER, Johanna (Jannetje), geb. Leiden 25-12-1774, overl. na 1843. 
62. CIEREMANS, Abraham, overl. Delft 14-9-1817, tr: 
63. LARZEE (LERSJE), Johanna, werkster, overl. na 1820. 

VII 
64. LUGTEN, Dingeman, ged. Dordrecht 30-3-1711, muntmeester, begr. ald. 6-11-1784, 

tr. Dordrecht 6-8-1735: 
65. KOOL, Maria, ged. Dordrecht 26-7-1716, begr. ald. 15-2-1806. 
66. DE KIEVIT, Jacobus, tr.: 
67. VERNES, Neeltje. 
96. REIJS (REISE), Jan Christoffel, soldaat, Luthers, overl. vóór 1774, 

tr. Zwolle 12-11-1736: 
97. KNOOFLOCH (KNOFLOEG/KNOFLOOK), (Anna) Dorothea, begr. Zwolle 22-7-1801. 

114. VAN POELGEEST, Pieter, geb. Haarlem 27-8-1730, overl. ald. 6-1-1803, 
tr. Haarlem 5-5-1754: 

115. VAN BONTWIJK, Johanna (j.d. van Leiden, te Santvoort), overl. 11-8-1802. 

VIII 
128. LUGTEN, Johannes (Jan Dingemans), ged. Dordrecht 24-4-1681, schipper, begr. ald. 

22-8-1743, tr. Dordrecht 28-6-1705: 
129. VAN DER WULP, Lena Jansdochter, overl. Dordrecht 6-12-1753. 
130. KOOL, Jan, tr.: 
131. VAN DER SCHAER, Marijke. 
228. VAN POELGEEST, Wouter Pietersz, ged. Haarlem (of Pieterskerk Leiden?) 20-1-1706, 

overl. 18-2-1737, otr. Leiden 29-4-1729, tr. Haarlem 15-5-1729: 
229. PRINS, Johanna, geb. Delft 15-5-1729, tr. [1] Barent Pel. 
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IX 
256. LUCHTEN (LOGTEN/LOCHT), DingemanAriensz, ged. Dordrecht 20-8-1645, 

schipper, begr. ald. 20-3-1708, otr. Dordrecht 7-8-1667: 
257. BLANCKERS, Cornelia Michiels, geb. Bergen op Zoom, overl. Dordrecht 30-10-1713. 
456. VAN POELGEEST, Pieter, ged. Leiden (Pieterskerk) 5-6-1671, droogscheerder, 

tr. Leiden 28-12-1703: 
457. BOYEVAART, Petronella, ged. Leiden (Uitterstegraft). 

X 
512. LOCHT (LUCHT), Adriaen Jansz., geb. ca. 1614, schipper, overl. Den Bosch 

(kort voor) 1681, tr.: 
513. VAN GILSE (GILST?), Cornelia Jans, geb. Capelle (NB) vóór 1610. 
912. VAN POELGEEST, Pieter Pieterszn, ged. Leiden 23-0(?)-1640, tr. Valkenburg 

(aant. Leiden) 29-6-1670: 
913. KETH,Marye,ged.Leiden. 

XI 
~()26. VAN GILSE, Jan Adriaensz, tr.: 

~7. Aeltken Cornelisdr. 
1824. VAN POELGEEST, Pieter Jansz., tr. Leiden 13-8-1621: 
1825. DE HAES, Sara Pietersdr. 

XII 
3648. VAN POELGEEST, Jan Pietersen, coorenkoper, tr.: 
3649. VERDOES, Dirkgen Corn. 

( door Leo Gijswijt) 

[slot] 

. Register 1340 over de jaargangen 1 t/m 10 (1987-1996). 
Over de eerste tien jaargangen van 1340 (384 pag.) wordt momenteel een register samen
gesteld. Deze zal naast een alfabetische index op familienamen (±3500), tevens een inhouds
opgave, een trefwoordenregister en een index op auteursnamen bevatten. Dit register zal, 
naar het zich laat aanzien, een 30-tal pagina's bevatten en te bestellen zijn tegen kostprijs. 
Hoe en wanneer het register besteld kan worden, zal nog nader worden aangekondigd. 
- De nieuwe spelling en 1340. 
Enige tijd geleden is de nieuwe spelling ingegaan, 1340 blijft echter nog in de oude 
gehandhaafd. Een gedeelte van de spellingscontrole van de teksten verloopt namelijk via 
het hulpwoordenboek van het computerprogramma, waarin 1340 wordt opgemaakt. Dit 
programma (Quark.Xpress 3.1) dateert uit 1991 en hierin is de spelling uiteraard niet 
aangepast. Bovendien beschikt de redactie nog niet over een nieuw z.g. 'Groen Boekje'. 
~

1anneer in 1340 kan worden overgegaan tot het toepassen van de nieuwe spelling valt 
-..Moralsnog niet te voorspellen; dit is voornamelijk een budgettaire kwestie. Overigens, ik 
vraag mij af, of het in de nieuwe spelling nu kwartierstaat zal zijn, of kwartierenstaat ... 

(door RoelofK Vennik) 

- Bloodline of The Holy Grail - the bidden Lineage of Jesus revealed, Laurence 
Gardner, uitg. Element-Shaftesbury, 1996, 448 pag., prijs ca. f 57,-; ISBN 185.2308. 702 
Wie alleen al de titel van dit boek leest, begrijpt meteen met een uiterst controversieel 
onderwerp van doen te hebben. Zo controversieel zelfs dat, hoewel ik U deze aankondiging 
niet wil onthouden, mij niet waag aan een waardeoordeel over de in dit boek geponeerde 
stelling dat er mogelijk miljoenen mensen op aarde rondlopen, die Jezus Christus aan hun 
kwartieren kunnen toevoegen. Evenmin wil ik niet mijn eigen mening aan anderen 
opdringen betreffende de in dit boek aangedragen bewijsvoering. 
De schrijver van dit werk had toegang tot vele Europese archieven van adellijke en 
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koninklijke families, die normaal gesproken gesloten zijn voor onderzoekers. 
Gardner beweert met bewijzen te kunnen staven, dat Jezus gehuwd zou zijn geweest en 
dat zijn kinderen (3 in totaal), alsmede de dochter van zijn broer, tot vandaag de dag zijn 
terug te vinden. "At last the truth can be told. This extraordinary and controversial book, 
packed with intrigue begins where others had ended", zo luidt de aankondiging. 
Hoe men over dit boek ook mag denken, zeker is dat de schrijver een degelijk stuk werk 
heeft geleverd. In zekere zin is het boek een vervolg op de beweringen die al in 1982 
werden gedaan in het boek van Baigent, Leigh en Lincoln, 'The Holy Blood and The Holy 
Grail'. De genealogische tabellen getuigen van een zeer deskundige aanpak en 
volledigheid. Deze zijn in de jongste generaties gemakkelijk te controleren met al 
bestaande publikaties betreffende deze geslachten. 
Net als bij het eerder gerecenseerde boek van Christian Settipani, 'Nos Ancêtres de 
l'Antiquite" (zie 1340 van maart 1995, p. 273), dient volgens mij echter elke serieuze 
genealoog de nodige voorzichtigheid te betrachten met het voor waar aannemen van 
dergelijke afstammingslijnen over vele tientallen generaties. 

In het Westlands Museum (Middel Broekweg 154, Honselersdijk) heeft de Studiegroep 
Genealogie Westland een unieke tentoonstelling georganiseerd. Zoals bekend, is het 
overgrote deel van de oorspronkelijke bevolking van het Westland familie van elkaar. Over 
nege~ van deze families gaat nu de tentoonstelling. Zo nemen o.a. de heren J. Olyslagers en 
M. Vis hieraan deel met hun familiearchief, de heer Valstar met een parenteel van deze 
familie, en de heer N. 't Hoen toont aan, dat zijn voorouders Thoen in bezit waren van de 
grond, waarop het museum nu staat. De heer Van Rijn heeft er zijn eigen gedeelte "Wat is 
Heraldiek" ingericht. Voorts nemen de families Barendse, Grootscholten, Van Leeuwen en 
nog enkele andere families aan de tentoonstelling deel, die geopend is tot en met ein~ april. 

[red.} 

(door Drs. J.J. van Poucke) 
In 1973 is de Afdeling Limburg van de Nederlandse Genealogische Vereniging opgericht; 
in 1981 is deze afdeling gesplitst in twee aparte afdelingen: Zuid-Limburg en Noord- en 
Midden-Limburg. De laatstgenoemde afdeling is enige jaren geleden van naam veranderd 
en heet thans Overkwartier van Gelre. 
Ter gelegenheid van 25 jaar NGV in Limburg in 1998 hebben de besturen van de 
afdelingen Zuid-Limburg en Overkwartier van Gelre de Limburgse Genealogische Prijs 
ingesteld voor de beste genealogische studie die gepubliceerd wordt tussen 1 oktober 1995 
en 1 februari 1998. 
Deze prijs, een penning en een bedrag van duizend gulden, is beschikbaar gesteld ddL 
DataWYse Boekproducties (Maastricht) en drukkerij Krips Repro (Meppel). De eerste 
prijsuitreiking zal plaats vinden op de zesde Limburgse Genealogische Contactdag in 
1998. Het is de opzet deze nieuw ingestelde prijs om de vijf jaar uit te reiken. 
De jury bestaat uit de heren Drs. A.M.P.P. Janssen te Sittard (voorzitter), Drs. E.M.A.H. 
Delhougne te Roermond, J.H. Hanssen te Baarlo, N.A. Hamers te Malden en Dr. R. de la 
Haye te Maastricht. Alle juryleden hebben ruime ervaring met het verrichten van 
historisch c.q. genealogisch onderzoek en het publiceren daarover. 
Het in te zenden artikel (in te zenden in tweevoud vóór 1 februari 1998) dient een 
genealogisch/historisch onderwerp te behandelen en dit onderwerp moet voornamelijk 
gelokaliseerd zijn in de Nederlandse provincie Limburg. De jury zal aan deze voorwaarden 
een ruime interpretatie geven, maar een verbinding met de genealogie en de provincie 
Limburg moet duidelijk te onderkennen zijn. Verder zijn er nog een aantal voorwaarden. 
Het volledige reglement van deelname en verdere inlichtingen kunt u inwinnen bij de heer 
Ir. G.J. Dethmers, Andersonweg 22, 6041 JE Roermond, te. (0475) 316010 (uitsluitend 's 
avonds na 19:00 uur). 
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( door Roelof K. Vennik) 
Algemeen 
De Afdeling Rotterdam en Omstreken telde 630 leden op 31 december 1996, een groei van 
27 leden ten opzichte van 1995, en is hiermee de grootste afdeling binnen de NGV. 
Landelijk groeide de NGV met 515 leden tot een totaal van 10997. 
Bestuur 
Het Afdelingsbestuur kwam in 1996 vijfmaal bijeen bij de le en 2e secretaris thuis. Vaste 
agendapunten waren steeds het lezingenprogramma, 1340 en de ontwikkelingen ömnen 
de vereniging. De samenstelling van het bestuur bleef ongewijzigd. Eind 1996 kondigde de 
heer Doortmont aan zich niet herkiesbaar te stellen in verband met zijn vertrek naar 
Groningen. Vijftien jaar lang maakte hij deel uit van ons Afdelingsbestuur, waarvan 12 
jaar als voorzitter. Met hem verliezen we niet alleen een uitstekend voorzitter maar ook 
de unieke combinatie van een goed genealoog en een beroepshistoricus . 

.. .l'wee bestuursleden, mevr. Richel en dhr. Vennik, en de heren Van Baaien en Blommers 
[_ :.amen voor de afdeling deel aan de kadercursussen. Het was nuttig onze kennis over de 
~ereniging weer eens op te halen en contacten te leggen met andere afdelingsbestuurders. 

Bij de viering van het 50-jarig bestaan van de NGV was de afdeling op de Genealogische 
Adviesdag op de Jaarbeurs in Utrecht vertegenwoordigd met een kleine tentoonstelling 
met als titel 'Rotterdam en het water 1600-nu'. Materiaal werd ondermeer verkregen van 
het Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam, het Sleepvaart Museum te Maassluis en uit 
privé-collecties. De tentoonstelling trachtte door middel van foto's, scheepsmodellen, kaarten 
en genealogieën een beeld te vormen van onze stad in relatie tot grote vaart, marine en 
binnenvaart. Ter gelegenheid van de tentoonstelling gaf de afdeling een artikelenbundel 
uit 'Rotterdam en het water 1600-nu' met bijdragen van de heren Van Heest, Lagendijk, 
Luth, Ruymgaart en Vennik. Het afdelingsblad 1340 verscheen in een speciale oplage om 
de aandacht te trek.ken van eventuele nieuwe leden. De afdeling, die zich moch~ 
verheugen in een grote belangstelling, werd op deze manifestatie vertegenwoordigd door 
de heren Doortmont, Gijswijt, Van Rooij, Vennik en mevr. Vennik-Wagner. 
Op Radio Rijnmond vond een interview plaats met de heer Vennik over genealogie in het 
algemeen en werd ook de Genealogische Adviesdag onder de aandacht gebracht. 
Bibliotheek 
De afdelingsbibliotheek werd dit jaar met een aantal presentexemplaren verrijkt. Het 
onderbrengen van deze steeds groeiende collectie blijkt echter nog steeds een punt van 
grote zorgen, gezien het ruimtegebrek in de Remonstrantse Kerk. 
Bijeenkomsten 
In het afgelopen jaar werden 6 lezingen georganiseerd: "De Atlas van Stolk en de 
Mogelijkheden voor Genealogen", door J.C. Nix; "Op zoek in het Rechterlijk Archief, door 

.-•-Mr. A. van Mazijk; "Genealogie tussen 1900 en heden", door H. Zelis; "Onderzoek in 
~nealogische en heraldische Collecties", door R.F. Vulsma; "De Maatschappij voor 

~weldadigheid", door A. van der Linden; en "De Grootboeken van Nationale Schuld als 
genealogische Bron", door Mevr. I. Heidebrink. 
Er werd één rondleiding georganiseerd, en wel in het Mariniersmuseum te Rotterdam; de 
belangstelling was zodanig gering, dat het Afdelingsbestuur twijfelt om nogmaals iets 
soortlijks te organiseren. 
Periodiek 1340 
In 1996 telde 1340 maar liefst 76 pagina's, verreweg een record. Naast regelmatig 
terugkerende rubrieken, werd er een reeks interessante artikelen geplaatst: "Banden met 
Klundert II" door A. Hartmans; "Fragment-genealogie Van Beekhuizen" door W. van Zeeland; 
"Schipper-predikant Cornelis Corstensz., Ongeletterd of Geleerde" door Bert Stamkot; 
"Brielle-Rotterdam Vice Versa" door A. van Zoest; "Genealogie Wisselaar" door J. van 
Amerongen-Wisselaar; "Was hij nu een Muts, een Mus, of ... " door Drs. P. Rothstegge; 
"Genealogie Blommers" door B. Blommers; "Flarden uit de Kwartierstaat De Ridders" door 
Drs. P. de Ridders; en "Fragment-genealogie Lit" door J.G. Verbeek. 
De speciale jubileumuitgave in december, bevatte maar liefst 28 pagina's en werd de 
dikste 1340 tot nu toe. Hierin verscheen een keur aan artikelen van de hand van Roelof K. 
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Vennik, die allen betrekking hadden op Hillegersberg: "De Regering van Hillegersberg", 
"De Vervening in Hillegersberg", "Quohier van Veenlanden", "Protocol betref{. Verwaar
borging van Veenlanden", "Requesten en Consenten betref{. het Slagturven", "De oudste 
Generaties Geneug(e)lijk", en tenslotte "Militaire Zaken in het Archief van Hillegersberg". 
In de vragenrubriek werden 19 vragen gesteld, waarvan 12 door bestuursleden en 
vraagstellers van buiten onze afdeling; het merendeel dus. Het lijkt er nog steeds op, dat 
veel afdelingsleden op hun materiaal 'blijven zitten'. Ook de rubriek "In Reactie op ... " 
leverde niet die 'reactie' waarop gehoopt was. 

(door Roelof K. Vennik en Leo Gijswijt) 
Opening, mededelingen 
Wegens verhindering van de voorzitter, opent de le secretaris de jaarvergadering, welke 
door een twintigtal afdelingsleden wordt bijgewoond en deelt mede dat hij met 
goedkeuring van de overige bestuursleden de vergadering voorzit. Vervolgens meldt hii 
dat de voorzitter verhinderd is wegens werkzaamheden in Groningen. Voorts overhandi • 
hij ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van 1340 aan mevr. C. Rjchel-Hater~ 
Koning en dhr. L. Gijswijt een presentje als blijk van waardering voor hun inzet, hetgeen 
met dank wordt aanvaard. 
Verslag van secretaris, penningmeester en kascommissie 
Na vaststelling van de definitieve agenda, leest de secretaris het jaarverslag over 1996 
voor, dat door de vergadering wordt goedgekeurd. De penningmeester leest vervolgens het 
financieel verslag over 1996 voor, hetgeen na enkele vragen over de begroting voor 1997, 
eveneens wordt goedgekeurd. De kascommissie verleent de penningmeester decharge over 
het boekjaar 1996. 
Bestuursverkiezingen en benoemingen 
De in de agenda voorgestelde bestuurswijzigingen worden eenstemmig door de aan
wezigen goedgekeurd. De nieuw benoemde voorzitter, de heer R.K. Vennik, zal de zaken 
van het secretariaat waarnemen totdat een opvolger is aangesteld. Als nieuwe leden van 
de kascommissie worden benoemd de heren J.H. van Ekelenburg en J. Schuurman Hess, 
met als plaatsvervangend lid de heer E. van Baalen. 
Ontwikkelingen in de vereniging, rondvraag en sluiting 
De nieuwe voorzitter komt terug op de Afdelingsjaarvergadering vah vorig jaar, omdat toen 
een aantal van de aanwezige leden hun verontrusting en ongenoegen uitspraken over de 
wijze waarop het Hoofdbestuur enkele beleidspunten hanteert, met name de beperkte toe
gankelijkheid van het verenigingscentrum in Naarden. De afdelingsledenvergadering stelde 
zich op het standpunt, dat het Hoofdbestuur onderzoek zou moeten doen naar de mogelijk
heden van subsidiëring, met behoud van de onafbankelijke status van de vereniging, om 
zo de toegankelijkheid en dienstverlening van de collecties te kunnen ver groten en voor~" 
toekomst te kunnen waarborgen. Over dit ongenoegen is het afgelopen jaar een hr· 
wisseling geweest tussen Hoofdbestuur en Afdelingsbestuur. Ook is op de Algemene Ver
gadering een brief voorgelezen, die de mening van onze afdelingsleden verwoordde. Het 
Afdelingsbestuur heeft echter moeten vaststellen, dat het Hoofdbestuur onze mening niet 
deelt, tevens vonden onze ideeën nauwelijks bijval bij de andere afdelingen. De ad-interim 
secretaris doet verder verslag over de briefwisselingen en een lid vraagt zich af of de notu
len van de hooföbestuursvergaderingen openbaar dienen te zijn. De voorzitter antwoordt 
dat het Hoofdbestuur in principe haar beslissingen d.m.v. een bestuursbulletin naar de 
afdelingsbesturen communiceert, die dan vervolgens mededelingen doen aan de afdelings
leden. De voorzitter deelt mede deze vraag voor te zullen leggen bij het Hoofdbestuur. 
Betreffende de huisvesting kan worden meegedeeld dat de kans groot is dat het vereni
gingscentrum op dezelfde plaats zal blijven nu een nieuwe huurder heeft afgehaakt. 
Voorgesteld wordt door enkele leden om de volgende jaarvergadering minder formeel te 
maken, te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan 10-minuten praatjes. Het Afdelings
bestuur vindt dit een goed voorstel en hoopt dat dit bij de vergadering in 1998 een succes 
zal zijn. Rond 21:15 uur sluit de voorzitter de vergadering en wordt overgegaan tot de 
contactavond. 
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De volgende bijeenkomsten zullen plaats hebben in een zaal van de Remonstrantse kerk, 
Museumpark 3 (hoek Westersingel), Rotterdam; bereikbaar met tramlijnen 4 en 5, per 
metro (station Eendrachtsplein), en met buslijnen 32 en 39. Toegang is vrij. 
25 maart 1997 - dinsdag, 20:15 uur: mevr. L, Aben-Nederpelt, met de lezing: "WAT 
BETAALDEN ONZE VOOROUDERS AAN BELASTING?". Oorspronkelijk stond deze 
voordracht op 17 sept. j.L gepland, maar wegens ziekte kon dit geen doorgang vinden. 
Onze voorouders werden, net als wij, geplaagd door een aantal belastingen. De diverse 
heffingen kunnen vaak inzicht geven in de financiële positie van ons voorgeslacht. 
Mevrouw Aben zal ons wegwijs maken in de vele soorten van belastingen, die vaak 
plaatselijk werden geheven, maar soms ook over het gehele land. 
22 april 1997 - dinsdag. 20: 15 uur: dhr. H.J.W. Snel uit Amsterdam, met de lezing: 
"GENEALOGISCHE BRONNEN IN HET G.A. AMSTERDAM"; de heer Snel is Hoofd 
afdeling Schriftelijke Inlichtingen van de Gemeentearchief aldaar. 
!7 -.uei 1997 - dinsdag, 20:15 uur: dhr. J. Lemmens uit Rotterdam, met de lezing: "DE 
l~ VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN". De heer Lemmens, directeur 
Familie Historisch Centrum van de Kerk van de Heiligen der Laatste Dagen (Mormonen), 
vetelt ons over de genealogische collecties van deze organisatie en hoe deze te raadplegen 
zijn in het Centrum. 
23 september 1997 - dinsdag, 20:15 uur: dhr. Drs. Th.A. Fafié uit Haarlem, met de 
lezing: "HOE HET LUTHERDE IN NEDERLAND". Menigeen is bij haar of zijn onderzoek 
het woord "luthers" tegengekomen. Er werd in een Lutherse kerk gedoopt, getrouwd, 
begraven en belijdenis gedaan; en er werd aan huis door een Lutherse predikant een Doop 
bediend. Redenen genoeg om zich de vraag te stellen: wie waren die Lutheranen, waar 
kwamen ze vandaan, hoe en waar hebben zij zich in ons land verbreid? Met. andere 
woorden: Hoe heeft het in Nederland gelutherd? Het woord "lutheren" komt in 16e-eeuwse 
stukken voor en geeft de Lutherse (in die tijd identiek met "ketterse") bewegingen aan. 
Drs. Fafié is auteur van diverse boeken en artikelen op dit gebied, docent "Godsdienst" en 
"maatschappijleer" aan het Herbert Vissers College te Nieuw-Vennep, en eindredacteur 
van het "Documentatieblad Lutherse kerkgeschiedenis". 

[het bestuur] 

10. Louter's Antiquariaat/Heraldica/ De Heraut, enzovoorts ... 
Voor zover de Afdeling Rotterdam e.o. kennis daarover had, berichtte zij regelmatig in 
1340 over de praktijken van 'Louter's Antiquariaat' c.q. 'Heraldica'; bedrijven die voor u 
een wapen of genealogie samenstellen door eenvoudigweg een boek van de plank te nemen 
en de namen daarin voor de uwe te verwisselen. Valsheid in geschrifte dus, of zo u wilt 
V"'"'chiedvervalsing, zou men tenminste direkt denken. Wettelijk is er op dit gebied echter 
'-v3 geregeld; sterker nog, door de landelijke verenigingen is nog steeds géén initiatief 
genomen om gezamenlijk aan tafel te gaan zitten om één front te vormen tegen lieden die 
dergelijke wanprodukten leveren. Het Centraal Bureau voor Genealogie nu, bericht in 
haar kwartaalblad 'Genealogie' van maart 1997 (blz. 10) het volgende (letterlijk geciteerd): 
"In juni 1996 berichtten wij voor het laatst over de activiteiten van een Rotterdamse wapen
handelaar, die toen door de rechtbank in zijn woonplaats was veroordeeld. In hoger beroep is 
deze zaak nog niet weer voorgeweest. Intussen heeft de veroordeelde zijn zaken voortgezet onder 
de naam 'Antiquariaat Boekhandel De Heraut'. Aanvankelijk betroffen de mailings van deze 
firma vooral reprints van familieboeken die meer dan vijftig jaar geleden waren uitgegeven. 
Sinds enige tijd doet 'De Heraut' echter aanbiedingen die sterke overeenkomst vertonen met 
datgene waarvoor de Rotterdamse rechtbank de boekhandelaar veroordeelde. Velen die een 
dergelijke 'geslachtsbeschrijving' met bijbehorend 'familiewapen' kregen aangeboden, nameTJ, 
daarover contact met ons op. In de Consumentengids van februari heeft u wellicht reeds een 
waarschuwing daarover gelezen. Daar sluiten wij ons op deze plaats bij aan•. 
Einde citaat. De redactie van 1340 op haar beurt hoopt, dat het over een x-aantal jaren niet 
zo is, dat een authentieke genealogie niet meer van vals is te onderscheiden. 
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leder 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 
behandeljng 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 vraag
steller worden gezonden. Vragen kunnen, uitsluitend schriftelijk, gericht worden aan: 
Redactie 1340, Leo Gijswijt, Postbus 25056, 3001 HB Rotterdam. 

167. HOFMAN / BRANDHORST (2) 
In het dec. 1996 nummer van 1340 heb ik een vraag geplaatst m.b.t. de genealogie Hofman -
Brand.horst, afkomstig uit Schieland, Rotterdam, en omgeving. Ik kreeg al spoedig een 
telefonische reactie van een dame, die onderzoek deed naar de familie Brandhorst. Graag zou ik 
nog even met haar in contact willen komen. 
G. Hofman, Postbus 8121, 3503 RC Utrecht, tel. (030) 293 9298. 

170. SCHAMPERS / QUACK 
Hendrik Schampers, geboortig van Gelderland, tr. Vlaardingen 27-1-1726 (He)lena Cornelis,:~• 
Quack. Gevr.: verdere gegevens omtrent dit echtpaar, alsmede hun voorgeslacht (kwartieren). 
Donald De Jonge, Blauwbrugstraat 123, 2845 Niel, België. 

171. PITLO (PEITELOO) 
Baltus Willemsz, Pitlo, soldaat (o.m. te Yperen) in de comp. 'Vuurroers' van majoor Balthazar 
Jacot, regiment van brigadier Frederik Vegelin in het garnizoen Tiel; Ned. Herv. lidmaat ald. 
1689, kleinburger van Tiel 29-12-1720, tr. Tiel 24-8-1704 Catrina van Dalen,j.d. v. Gorinchem. 
Frans Petteloo, soldaat onder generaal Van Friesheim, overl. voor 3-6-1717, otr./tr. Deventer 7-
/25-3-1711 Harmyna Jansen (wed. v. Jan Groot, zij hertr. Deventer 6-6-1717 Derk van Loo, 
wedr.). Uit het huwelijk van Frans en Harmyna werd tenminste één zoon geb.: Frans Petteloo, 
ged. Deventer 26-12-1711. Volgens overlevering zou de familie Pitlo (Petteloo, Pittelo, enz.) 
afkomstig zijn uit Schotland. Gevr.: voorgeslacht en verdere genealogische gegevens. 
Hanno de Iongh, Broekweg 124, 3131 HG Vlaardingen. 

172. REIJNS /VAN DER GRIJP 
Cornelis Pietersz. Reijns, geb. ± 1576, poorter te Rotterdam, overl. ald. 1646-48, tr. Rotterdam 
10-1-1599 (als Cornelis Pietersz., j.m. v. Feijenoord) Neeltgen Engelbrechtsdr. (van der Grijp), 
j.d. v. Rotterdam, poorteres ald., begr. Rotterdam 6-7-1653. Een broer van Neeltgen is Cornelis 
Engelbrechtsz, van der Grijp, j.m. v. onder IJsselmonde, tr. Rotterdam 12-5-1613 Annetje 
Adriaensdr. Gevr.: doop-en/of geboorteplaats en -datum van deze drie personen en de volledige 
na.men van hun ouders. 
E.H. van der Grijp, Henry Moorepassage 158, 2907 MG Capelle a.d. IJssel. 

173. P AN(N)EEL / DE VRIES 
Elisabeth Pan(n)eel, ged. Rotterdam 3-7-1682, begr. ald. 17-9-1743, werd geb. uit het ouderpaar 
Johannes Pan(n>eel en Elisabeth de Vries. Gevr.: alle gegevens over hen en hun voorgeslacht. 11n 

Drs. P. Rothstegge, Postfach 1047, 26358 Wilhelmshafen, Duitsland. 

1340 is het jaar waarin op 7 juni aan Rotterdam stadsrechten werden verleend door graaf Willem IV; 
en uitgave van de Afdeling Rotterdam e.o. van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Het blad verschijnt vier maal 
per jaar. Afdelingsleden ontvangen het blad kosteloos. Overige leden van de NGV k:unnen 1340 ontvangen indien zij 
"bijl«>mend lid" worden van onie afdeling. Een abonnement voor niet-leden bedraagt / 15,00 per jaar (te voldoen op 
'1Jf'7Y 52•,9 tn.v c,enningmeester dhr. E.J. van Rooij te Schiedam). Het bestuur heeft de taken als volgt verdeeld: 
T 2 • 11' 5f wietai.wt NGV Contactdienst (CALS): 

-.;. ra s.,tta...1 es, "30n AD Rotterdam B. Blommers, Reinkenstraat 1, 3314 WE Dordrecht; 
Redactie 1340: tel. vragenlijn (op werkdagen 09:00-15:00 uur): 
L. Gijswijt, Postbus 25056, 3001 HB Rotterdam (078) 632 2603. 
Ledenadministratie en verzending 1340: Internet: b.blommers@riza.rws.minvenw.nl 
C. Richel-Hatersel Koning, Coppelstockstr. 2, 3132 XN Vlaardingen Lidmaatschap NGV en 
Penningmeester en DIP-functionaris: adreswijziging Gens Nostra: 
E.J. van Rooij, Bachplein 265, 3122 JC Schiedam N.G.V., Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam 

Overname van teksten slechts toegestaan met vermelding van bron en auteur. 
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