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NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

KWARTAALBLAD VAN DE AFDELING ROTTERDAM EN OMSTREKEN 
JAARGANG 24 ZOMER/ NAJAAR 2010 No. 2 

Noteert u alvast de volgende activiteiten: 
26 oktober: AFDELINGSBEZOEK AAN NATIONAAL ARCHIEF. 
6 november: NEDERLANDSE EETCULTUUR door de eeuwen heen. 

Nadere informatie op de volgende pagina! 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
Voor u ligt de nieuwe '1340': weer een 'dubbelnummer' 
omdat er na onze vorige bijeenkomst in april, niet echt 
veel nieuws was wat snel naar u toe moest. .. 
Nu we de zomer weer voorbij zijn, staan er weer enkele 

- bijeenkomsten op de agenda, waarvoor we u graag uitnodigen. 
Zo hebben we een excursie belegd, op dinsdag 26 oktober a.s. aan het Na
tionaal Archief in Den Haag. 
En ook een afdelings-bijeenkomst op zaterdag 6 november, waar we - be
halve het even doornemen van de agenda van de Landelijke Vergadering 
van de NGV (eind november in Utrecht) ook een bijzonder programma voor 
u hebben. U leest er alles over in dit nummer, wat u in deze 'Week van de 
Geschiedenis' op de deurmat vindt... [ ao] 

AFDELINGSBEZOEK AAN NATIONAAL ARCHIEF 
Op dinsdag 26 oktober a.s. heeft onze afdeling een rondleiding in het Na
tionaal Archief besproken, van 11. 00 uur tot 12.3 0 uur. We verzamelen bij 
de receptie in het gebouw - elke deelnemer kan dan ook vooraf of na afloop 
zijn/haar eigen plannen maken. 
Aan deze excursie kunnen maximaal 15 personen deelnemen (wie het eerste 
komt .... , en vol=vol). 
In het gebouw zijn (tijdens de rondleiding) 2 trappen tijdens de rondgang, 
maar voor deelnemers die slecht ter been zijn is er een oplossing (moet wel 
bij het aanmelden gemeld worden!). 
Het Nationaal Archief is prima bereikbaar per spoor. Wanneer u het Cen
traal Station in Den Haag via spoor 12 verlaat, staat u bijna voor de deur van 
het Archiefgebouw. 
De volgende huisregels moeten in acht genomen worden: jassen en tassen 
voor aanvang in een kluisje, en ieder dient zich aan de instructies te houden. 
Daarnaast is het is NIET toegestaan om te fotograferen, en ook is het NIET 
toegestaan om eten en drinken mee het gebouw in te nemen en/of te nutti
gen tijdens de rondleiding ( dus in uw tas, in het kluisje laten). 
In de hal is evt. een koffie-, frisdrank- en snoepautomaat, en in de buurt is er 
een 'La Place'. 
De kosten van deelname bedragen 5 euro p.p., over te maken naar rekening 
3049072 tnv. NGV afd.Rotterdam e.o. te Krimpen a/d IJssel. 
Tegelijkertijd even een berichtje aan onze penningmeester (e-mail: 
penningmeester@rotterdameo.ngv.nl of telefonisch: 0180- 522 090). 
Wij vertrouwen, dat u hier een prettige dat zult hebben! [ao] 
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AFDELINGSBIJEENKOMST ZATERDAG 6 NOVEMBER 
Zoals gebruikelijk organiseren we begin november weer een afdelings-bij
eenkomst, waar we o.a. even stilstaan bij de agenda van de Landelijke ver
gadering van onze vereniging ( eind november in Utrecht). Na het huishou
delijke gedeelte stappen we dan over op de lezing: 
De Nederlandse eetcultuur door de eeuwen heen. 
In september konden we weer allerlei monumentale panden bezichtigen in 
het kader van de Open Monumentendag. Het thema was dit jaar: 'De smaak 
van de l 9e eeuw'. 
Toen uw afdelingsbestuur overlegde over het thema van de lezing voor 6 
november zagen we ook die tekst 'de smaak' voorbijkomen en dachten we 

ts lezingen-thema meteen aan 'eten' ... : uw bestuur is namelijk nogal Bour
gondisch ingesteld: een hapje en een drankje slaan we nooit af. 
Daarom hebben we mevrouw Winnifred Planjer uit Amersfoort uitgeno
digd om voor ons een (rijk geïllustreerde) lezing te komen houden over: 
De Nederlandse eetcultuur door de eeuwen heen - Kookkunst, eet
cultuur en keukens -. 
Tijdens zijn leven eet de mens gemiddeld 75 tot 100.000 keer. 
Alle reden dus om eens stil te staan bij onze (veranderde) eetgewoonten. 
De lezing geeft een overzicht van onze eetcultuur van prehistorie tot heden: 
Wat eten wij in tijden van schaarste en in overvloed? 
Welke gebruiksvoorwerpen hadden wij tot onze beschikking? 
Wat waren de mogelijkheden om het eten te bewaren; van pekelvat tot diep
vrieskist. 
En: wat waren onze zeden en gewoonten en hoe veranderden die? 
Dat we er niet van mogen uitgaan, dat de Nederlandse eetcultuur het zout in 
de pap niet verdient ( omdat we hier geen hofcultuur hadden, zoals bij voor
beeld in Frankrijk) wordt duidelijk aan de hand van veel plaatjes van schil
ç!erijen, prenten en gebruiksvoorwerpen. 

'-,l}e bijeenkomst vindt plaats op zaterdagmiddag 6 november 2010. 
Van 14.00 uur tot 14.30 uur is er eerst dus de vergadering. 
Om 14.30 uur begint de lezing, wederom in het zalencentrum van café
restaurant Rustburcht aan de Strevelsweg 744/746, 3083 AT Rotterdam 
(tegenover metrostation Zuidplein, aan de Motorstraat). 
In de nabije omgeving is voldoende (betaalde) parkeergelegenheid, en in de 
achtergelegen straten zelfs veelal gratis. 
Het bezoeken van deze bijeenkomst is voor onze leden geheel gratis. Maar 
we begrijpen, dat uw echtgenoot(note), familieleden, vrienden en/of vrien
dinnen, uw buurtjes en kennissen ook graag deze lezing willen bijwonen. 
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Dat kan: voor slechts 5 euro p.p. (incl. een consumptie) mag dit niet-lid 
mee komen luisteren. 
Wij vertrouwen graag weer op een grote opkomst! [Conny B-vdE] 

VERSLAGJE van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 17 april 
- 2010 in gebouw De Rustburch, Zuidplein, Rotterdam. 

Aanwezig (volgens presentielijst): 18 leden, alsmede de bestuursleden 
( compleet): Helmer Zandbergen (vz) -Arie Ouwendijk (secr) - Jan Kees 
Wepster (pmr)- Conny Biesheuvel - RoelofVennik. 

1. Welkom, door voorzitter Helmer. • 
2. Agenda werd reeds middels '1340' verspreid - er zijn geen opmerkingen 
daarover. 
3. Verslag secretaris (idem): geen op- of aanmerkingen. 
4. Financieel verslag van penningmeester: was eveneens in 1340 opgeno
men. Vanuit de leden ook geen op- of aanmerkingen. 
5. Verslag Kascommissie: zij heeft de kasbescheiden voorafgaand aan de 
vergadering naar tevredenheid gecontroleerd en doet de vergadering het 
voorstel tot decharge van de penningmeester. De vergadering gaat daarmee 
akkoord. 
6. Begroting 2010: Penningmeester. reikt de stukken uit (correctie verschrij
ving: niet voor het jaar 2009 maar voor jaar 2010). 
Naar aanleiding van de kostenpost Porto en Drukkosten voor 1340 wordt 
vanuit de vergadering nog aangegeven dat wellicht nog een besparing be
haald kan worden wanneer meer leden aangeven dat zij 1340 digitaal willen 
ontvangen. Penningmeester meldt dat daarvoor ook al behoorlijk reklame 
gemaakt is, maar ook dat toch een aantal leden aangegeven heeft dat zij de 
uitgaven willen verzamelen en/of inbinden en het bestuur het dan niet reëel 
vindt dat die leden daarvoor dan zelf weer (meer-) kosten zouden moeten 
maken om een papieren exemplaar te maken. 
Mw. Esquer stelt voor om bv. in Vlaardingen-West bij het Albeda-college 
(naast station) te vergaderen. Zij kan daar mogelijk (goedkoop) een ruimte 
regelen. We houden het in beraad, maar aangezien onze activiteiten niet zó 
talrijk zijn en de huidige locatie vrij centraal en goed bereikbaar is, willen 
we niet al te snel veranderen. 
7. Kascommissie: Hr. Rinkel is nu aftredend- Mw. Esquer is opnieuw 
(voor 2e keer) beschikbaar. 
Als nieuw lid voor de kascommissie meldt zich aan de heer. Hofstee uit 
Maassluis, waarbij aangetekend dat wanneer een controle voor de vergader
datum zou moeten plaatsvinden, Vlaardingen dan wellicht een goed punt is. 
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8. Bestuursverkiezingen: er zijn voor aanvang van de vergadering géén 
andere kandidaten aangemeld. Bij acclamatie worden beide bestuursleden 
(Jan Kees en Conny) herbenoemd. 
9 Voorstel tot herbenoemen van onze afgevaardigden naar de Landelijke 
Vergadering: er zijn geen andere kandidaten - daarom worden Helmer en 
Jan Kees herbenoemd. 
10 Landelijke ontwikkelingen - Roelof geeft nog wat aanvullende infor
matie, naast datgene wat al in Gens Nostra is vermeld. 
11 ' Schilders aan de Maas': Roelof licht toe wat de huidige problemen in 
de voortgang zijn - Mw. Esquer is bereid om (een deel van) het onderzoek 

. op het internet voor haar rekening te nemen. Zij wil graag met Roelof en 
elmer een avondje prikken om verdere afspraken te maken. Zo kan het 

project, dat al een poosje stilligt, wellicht weer vlotgetrokken worden. Zij 
woont in Vlaardingen. 
Haar dochter (met zelfde hobby) meldt zich bovendien aan om ook in het 
Stadsarchief in Vlaardingen te gaan zoeken, als nodig. 
Helmer en Roelof nemen contact op met de dames. Het uiteindelijke 
streven is het uitgeven van één (of enkele) verzamelwerk(en). Mogelijk is 
het zoek-onderwerp nog uitbreidbaar met (andere) beeldende kunstenaars 
(maar dat zijn er niet erg veel, weet Roelof). 
12. Rondvraag: 
a: Conny is op zoek naar een lid Rob Voogd uit Hoekse Waard-kennis
making wordt ter plekke geregeld. 
b: Dhr. Roelfsema vraagt naar genealogie op het Internet. Krijgt bij archie
ven nog een link maar moet dan wellicht nog eens verder informeren bij 
(andere) archieven. 
Mw. Esquer biedt hem ook hierbij haar hulp aan. Hij heeft ook veel zaken 
bij de Veenkolonieën . 

. Suggestie wordt ook gedaan om op www.geneaknowhow.nl te zoeken. 
·: Hr. van Geijn meldt nog dat hij een aantal bidprentjes opgestuurd heeft 

naar het verenigingscentrum - vanaf 1800 tot 2000 - met het verzoek om 
die op te nemen in de Verenigingscollectie (is nu gedigitaliseerd - maar was 
al voorbewerkt). Waarvoor dank! 
Om 14:37 uur sluit voorzitter de bijeenkomst. [ao] 

HANNEKENMAAIERS en KIEPKERELS 
Aansluitend aan de Ledenvergadering houdt (om 15:00 uur) dhr. Pieter van 
Golen zijn voordracht over (als aangekondigd) Hannekenmaaiers en 
Kiepkerels - een studie naar de stambomen van veel bewoners in de Ronde 
Venen, destijds afkomstig uit de omgeving van Osnabrück (Duitsland). 
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Zelf is hij nu afkomstig uit Vinkeveen - maar zijn familie komt uit de 
Alblasserwaard (Ridderkerk e.o.). 
Omwille van zijn onderzoek etc. is Hr.van Golen niet aangesloten bij onze 
afdeling Rotterdam e.o., maar in zijn woonomgeving. Daar is hij ook aktief 
lid van Historische Vereniging De Proosdij- landen, sinds 1984, en heeft op 

- uitnodiging mede namens die vereniging recent voor de NGV afdeling 
Utrecht in Breukelen een lezing gehouden. 
Ook vertelt hij iets over de activiteiten van de HV De Proosdij landen. 

Het onderwerp van de lezing is 'Hannekenmaaiers en Kiepkerels - stam
bomen in de Ronde Venen'. Het is een studie naar de naams-afkomstigen uit 
Osnabrück en omgeving. 
Namen die daarbij voorkomen, zijn o.a. Fronik, Grüter, Reurings, Klink
hamer, Borger, Könst, Wahle, Grundmann, Koeleman, Strubbe, Buisker
molen, Bader, Röling, Fritschy, Rademaker, Nichting, Meijer, Scholte, 
Pohl, Valentijn, Lutz. en anderen. 
Komen als gezegd dus uit de omgeving van Osnabrück - net over de grens 
bij Enschede. De mensen kwamen naar de Ronde Venen (Vinkeveen) om 
aldaar iets te kunnen verdienen - dat was in 'de heimat' een stuk lastiger.. 
Het was een 'uittocht van Nederlandtrekkers' uit hun dorp-tevens een in
tocht rond Vinkeveen in de periode eind l 8e en begin 19e eeuw. 'Der Hans 
aus Westfalen' - werden daarom Hannekenmaaiers genoemd - verklein
woordjes gebruikt van Hans, Hanzel. etc. 
De mensen werden hier ondergebracht in 'Heuerhauser', een zg. dagloners
woning (meerdere families in een redelijk grote boerderij). De jongste zoon 
zou het langst leven en daarom werd hij de aangesproken(= verantwoorde
lijke) persoon. Veelal waren het grotere families - ook zonen konden hier of 
elders aan de arbeid. Ze werden ook als pachter beschouwd: een huurders
familie had dan ook nog een aantal erfdienstbaarheden in het feodale stelsel. 
Zo moest de vrouw ook de was gaan doen bij de ( eigendom hebbende) boer. 
Pas daarna kon het eigen werk gedaan worden (geldt ook voor hulp aan de 
boer). 
Ze kwamen vanuit Osnabruck - dan bij Lingen over met de pont (later 
brug), dan door of rond de moerassen, en vandaar (via Hasselt of via Gro
ningen) naar het westen, richting Amsterdam. 
Ook vanuit Thuine - Landkreis Münsterland was ook oorspronkelijke 
woonplek. 
Als voorbeeld kwam ook een familie Röling (geb. 1751) in Mijdrecht, die 
ook een behoorlijke stamboom heeft opgebouwd- zij gingen naar Aarlan
derveen. 
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Ook familie Strübbe uit Engter, Duitsland - nu te vinden in bv. Katwijk, en 
dan zonder "... Hiervan ook een oude identiteitskaart ('laissez passer') uit 
1811 - leuk voor je stamboom-boek! Hij was destijds Holleblokkenmaker 
(Klompenmaker) in Duitsland en heeft dat mogelijk ook hier voortgezet. 
Destijds waren er dus ook al klompenlopers in Duitsland, maar wellicht is 
men er daar ook veel eerder mee gestopt. 
Voor naspeuringen in Duitsland zijn we hier wel erg bevoorrecht: in Duits
land moetje naar een veelheid van archieven (ook kerkelijke) om opsporing 
te kunnen doen. Vanaf 1680 is over Duitsland ook e.e.a. te vinden in het 
Nationaal Genealogisch Bureau in Den Haag, maar dat zijn dan nog wel 
losse microfiches, het bestand is dus nog niet gedigitaliseerd . 

..bat euvel heeft ook de bronvermelding bij de Mormonen: men kopieert 
weer van elkaar, maar de gegevens zijn niet tot de bron teruggebracht. Bij 
het overschrijven zijn nog wel eens fouten gemaakt. Daarom moeten we 
daarvan de zaken niet te serieus nemen. 
Met betrekking tot de klompen: daarvoor werd rond oorlogstijd nog wel een 
gulden of negen betaald - maar er worden ook prijzen genoemd van 2,50. 
Bersenbrück is ook een oorsprong. Vandaar komt wellicht de familie Schol
te, die begin 1800 naar Nederland kwam. 
Toont ook geboorte- en doopboek van 1809- in Duitsland gefotografeerd -
waarin (hoewel in de Franse tijd) nog in het Duits geschreven werd. Wel 
met latijnse toevoegingen: filia en filius ( dochter en zoon). Overigens is 
men in Duitsland nog redelijk privacy-gevoelig en zou je mogelijk pas na 
een 'goed woordje' van een bekende ter plekke bij de pastoor toegang kun
nen krijgen tot de gegevens. In Groningen kun je overigens ook al veel 
stukken fotografisch overnemen. Ook een huwelijksakte uit 1836 - zo'n stuk 
was nodig bij een huwelijk van een zoon of dochter. 
In 1881 is ook een inschrijving van een huwelijk in Vinkeveen van de fami
lie Scholte-wordt verbeterd in Schulte. Ook de voornaam van Adriana 

ordt daarin gewijzigd in Adriaane. (toegevoegd wordt dat zulks ook wel 
eens in de kantlijn werd aangegeven). 

In het tweede gedeelte van zijn verhaal gaat hij door met De Veender. 
Jan Luyken heeft daarvan ook een ets gemaakt, compleet met dichtsel erbij 
(noot: in Vinkeveen is nog een Veenmuseum (Ronde Veenen), waar ook 
ieder welkom is). 
Soms waren er in één seizoen wel 5 à 600 mensen vanuit Duitsland -
daarom werd de Antonius van Paduakerk in 1880 vergroot. Hij kreeg de 
bijnaam 'Moffenkerk' -naam dus niét afkomstig uit de 2e Wereldoorlog (en 
in Groningen was dat Poepen), maar al in l 9e eeuw als zodanig bekend. 
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Mensen gingen later ook wel weer terug naar Duitsland, waarom ook de 
overlijdensdatum dan niet in Nederland bekend is. 
Ook in Heezeke overleed een aantal mensen (bv. door pest, pokken of 
andere ziekten - in ca. 1859 is dan een groot sterftegetal). 
Ook de vrouwen werden ingeschakeld voor het turfmaken (kind moest mee, 
bv in Hillegersberg). Aldaar is het hele land 'opgegeten' en ontsaat het 
water, wat daarna mogelijk weer werd drooggemalen, of nat bleef ( en nu in 
gebruik voor recreatie). 
Toont een lesbrief over Hilligersberg, voor groep 6 en hoger, Jet en Jan, die 
met 1 gulden moet aangeven wat ze ermee zouden kunnen doen ... 
Het daarop volgende verhaaltje (bruine goud en een zandberg) vertelt hoe 
dat in zijn werk ging: 'Pleuntjes vader werkte in het veen. Om vier uur in de 
ochtend stapte hij in zijn bootje en ging de plas op (enz) ... '. 
Er werd begonnen in februari, men nam dan een aantal roedes aan, wat dan 
duurde tot augustus of september. Men kön dan nog voor daggeld gaan 
werken bij de boeren ... Wanneer er afgerekend was, was er de Vinkeveense 
Kermis ... In wintertijd werd daarna 'op de lat' geschreven omdat dan vanaf 
februari weer bij zelfde baas gewerkt werd (winkelnering was ook meestal 
van de 'bazen'). 
Ook in Drente (Bargercompascuum) wordt nog in het museum getoond hoe 
alles destijds in z'n werk ging - aldaar waren de mensen nog armer dan in 
het westen van Nederland. 
Tot 1895 werd met de baggerbeugel gebaggerd (slagturven) - in 1280 werd 
de proosdij (vanuit de kerken) opgericht en ontgind. Vanaf 1895 wordt er 
dan machinaal veen gestoken met een 'Veensteker' (soort baggermachine, 
waar een raam van ca. 5 meter de grond ingaat. Wordt dan gemalen en op 
het land gelegd - daar werd het laatste water eruit getrapt - in dribbelpas 
over het veen. Daarna komt de veenbaas, die uitzet hoeveel roeden door de 
veenarbeiders bewerkt moest worden. 3,78 m. was een Rijnlandse roede die 
werd bewerkt door een arbeider. 
Dan gaat de 'klauw' er over (een soort hark), ook wel 'de munt nemen', 
waardoor de krasjes worden gezet voor de juiste maat, die daarna met een 
doorsteker per turfje wordt gestoken ( de man beweegt dan van de pet tot de 
klompen) - de turfhoogte was gemiddeld ca. 17 cm. Er werden ook wel 
wegen van gemaakt, omdat het materiaal erg licht was (tegenwoordig 
gebeurt dat ook met polistyreen). De man maakte blokken ( om het drogen 
te versnellen), en als het droog was, werd het landje 'opgebroken'- drie 
turven opbreken, en twee laten staan... Dan wordt op regel gezet, om verder 
te drogen. Ten slotte werd de turf ge'steupeld' waarbij de ongeordende berg 
turfjes op rieten matten werd opgezet. 
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Daarna was het een fraai gezicht als de steupels op een rij op het land ston
den. Ze konden daar drogen, en werden dan naar de Turfmarkt in verschil
lende plaatsen gebracht. Bij het transport werden de turven dan nog wel 
eens door een Turftonster geteld. Alles ging natuurlijk om de centjes. 
Ook in Breukelen is een Bewijs van Goed Gedrag teruggevonden, welk 
werd meegegeven aan een turfsteker voordat deze weer naar huis ging, om 
weer in de eigen dorpsgemeenschap te worden opgenomen. 

Dan was er nog een Daggelder. Wanneer een daggelder zich niet op tijd 
meldde, was zijn plekje mogelijk al opgevuld, en als dan geen werk was, 
was het moeizaam om te overleven. 
Ook komt nog kaartje (1824) van de Zouteveensepolder in beeld, waar gras 
gemaaid werd, met een zeis. Daarbij deed men bij warm weer de boven
broek uit. Het gras moest dan ook snel worden binnengehaald; omdat het na 
een warme dag 's avonds nog wel eens kont gaan regenen/onweren. 
De Tödden (kooplui) - in Mettingen is daarover een museum, er werd 
linnen gemaakt. Uit Mettingen zijn ook afkomstig de gebroeder Clemens en 
August Brenninkmeijer, latere oprichters/eigenaren van C&A. 
Andere bekenden: Willem Vroom en Anton Dreesmann, die ook met V &D 
begon. Kiepkerels was een andere naam voor huis-aan-huis-verkopers.- de 
Marskramers. Deze lui waren niet altijd erg geliefd, en ze kwamen dan ook 
wel eens in de Veenkoloniën terecht. 
Toont ten slotte een filmpje over de Kiepkerels in actie (kan na geluidspro
bleempje toch worden getoond), waarin Wim van Dussel als figurant (Kiep 
= de rugzak met van alles daarin). 
Onderweg werden dan depots opgezet vanwaar ze op pad gingen. 
Dergelijke handel - later met koffers op de fiets - is nog lang doorgegaan. 

Hr. van Golen vertelt ook dat hij bij genealogie vooral van belang vindt wat 
voor mensen er achter al die namen schuilden. Daarvoor moet je dus zoeken 
in de notariele akten, en alles wat daarmee te maken heeft (b.v. het meewer
ken aan het gebruik of herstel van een goot bij een huis). 
Ups en downs in de staatkundige situatie heeft vaak ook een weerslag op het 
'(wel)zijn' van een familie. 
Ook: een naams-'verbastering' is vaak veroorzaakt bij het (al dan niet 
officiëel) opschrijven: men zei de naam hardop, al dan niet in dialect, en 
kon wellicht niet (terug)lezen. Ook had men mogelijk een andere reden om 
zijn naam aan te passen. 
Tot slot bedankt voorzitter Helmer de spreker en overhandigt hem nog een 
VVV-bon als stoffelijke blijk van waardering. [ ao] 
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Evaluatie denktank .. 
Tijdens onze voorjaarsbijeenkomst hielden wij (naar voorbeeld van een 
andere NGV-regio) onder de aanwezigen een kleine enquête over een aantal 
stellingen van de NOV-denktank. Onderstaand de vragen en resultaten. 

vraag antwoorden 

1A 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 
18 4 3 3 2 ? 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
1C 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 
10 4 3 3 3 3 4 .4 4 4 2 3 2 3 3 3 
1E 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
1F 3 4 3 3 3 4 3 4 4 2 3 4 1 3 3 
1G 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 1 3 4 
1H 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 
11 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
1J 2 3 3 2 2 1 1 3 2 2 2 1 2 1 
1K 4 3 2 3 2 2 4 1 4 3 2 2 2 3 
1L 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 

2A 3 3 2 3 1 3 3 4 3 3 4 4 3 4 
28 4 4 2 3 4 1 4 4 4 3 3 4 4 2 4 
2C 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 
20 4 2 2 3 3 1 4 3 4 3 3 ? 4 3 4 
2E 4 3 2 3 3 1 3· 3 4 3 3 ? 3 3 4 
2F 4 4 3 3 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

3A 4 2 1 2 2 3 4 2 3 3 3 2 1 3 
3B 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
3C 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 
30 3 3 2 3 3 ? 4 3 4 3 3 ? 1 4 
3E 4 3 2 3 2 2 3 4 4 3 4 3 1 4 
3F 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 ? 1 4 
3G 4 3 2 2 2 1 3 2 2 3 3 ? 1 4 
3H 3 3 3 3 4 3 3 1 4 2 3 3 4 1 
31 2 4 4 2 4 4 2 2 4 2 3 2 4 
3J 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 
3K 4 3 4 4 4 4 1 4 3 3 4 4 3 
3L 3 3 1 2 3 1 1 1 2 2 3 2 1 2 
3M 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 1 4 
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Onze penningmeester - met cijferwerk goed bekend - heeft na de bijeen-
komst alle ingeleverde formulieren nagezien en 'geturfd'. 
Hij kwam daarbij tot de volgende 'bloemlezing': 

score max % van geheel mee eens 
53 15 60 88,3 
48 14 56 85,7 
51 15 60 85,0 conclusie 
48 15 60 80,0 (erg)Positief over Gens Nostra 
49 15 60 81,7 
47 15 60 78,3 
51 15 60 85,0 
55 15 60 91.7 
50 15 60 83,3 
27 14 56 48,2 
37 14 56 66,1 
55 15 60 91.7 

43 14 56 76,8 
50 15 60 83,3 conclusie 
48 15 60 80,0 Positief over Verenigingscentrum 
43 14 56 76,8 (waarschijnlijk omdat we daar pas geweest zijn) 
42 14 56 75,0 
54 15 60 90,0 

35 14 56 62,5 we moeten dus nog meer doen 
49 14 56 87,5 
49 14 56 87,5 

'.I 36 13 52 69,2 meer kan natuurlijk altijd 
42 14 56 75,0 positief 
35 12 48 72,9 
32 13 52 61,5 zieA 
40 14 56 71.4 (beetje tricky vraag -dan zou er landelijk veel minder kunnen 
39 13 52 75,0 fijn voor ons 
49 14 56 87,5 ,idem 
45 13 52 86,5 
27 14 56 48,2 ! dit ervaar ik ook als positief 
51 14 56 91,1 
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NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 
Ingeschreven in het register van de K.v.K. te Amsterdam no. 40.531.257 

Afdeling Rotterdam e.o. 

Evaluatieformulier denktank NGV 
Op basis van een aantal stellingen geeft u een waardering over de NGV. U kunt aangeven of 
u het met die stelling eens of oneens bent. Daar zijn zowel aan de negatieve als de positieve 
kant nog nuances aangebracht: helemaal mee eens en helemaal mee oneens. 
In de laatste kolom geeft u een waardering aan met de cijfers 1 t/m 4.: 
1 = zeer negatief,(dus: helemaal mee oneens) 
2 = negatief,(dus: mee oneens) 
3 = positief,(dus: mee eens) 
4 = zeer positief.(dus: helemaal mee eens) 

1. Gens Nostra 
A De inhoud van Gens Nostra spreekt mij aan 
B De kosten van Gens Nostra, omgerekend circa€ 17,- per jaar per lid, vind ik 

aanvaardbaar 
C Ik vind nieuws uit afdelingsbladen interessant 
D Ik vind de beschrijvingen van personen interessant 
E Ik vind de rubriek nieuwe leden e.d. interessant 
F Ik vind de rubriek met de foto van een voorouder boeiend 
G Ik vind een kwartierstaat in het midden van het blad leuk 
H Ik ben van mening dat Gens Nostra onderdelen van de tekst ook digitaal via 

de website kan aanlever.en 
I Ik vind dat Gens Nostra in zijn huidige vorm moet blijven -J Ik vind dat Gens Nostra moet blijven in afgeslankte vorm 
K Ik waardeer Gens Nostra meer dan '1340' 
L Ik vind Gens Nostra gezichtsbepalend voor de NGV 

2. Verenigingscentrum in Weesp 
A Het centrum in Weesp vind Ik onmisbaar 
B Het centrum in Weesp moet meer digitaliseren voor leden 
C Ik vind de toegankelijkheid van de gegevens in het verenigingscentrum in 

Weesp goed 
D De investering In het verenigingscentrum in het centrum in Weesp 

(balanswaarde € 350.000 ) vind ik verantwoord 
E De exploitatiekosten van het centrum i~ Weesp (€ 30.000 op jaarbasis) vind ik 

verantwoord 
F De bronnen in 't vereniginqscentrum moeten meer digitaal ontsioten worden. 

3. Algemeen 
A Ik voel me meer verbonden met de landelijke organisatie, dan met de 

plaatselijke afdeling. 
B Ik vind dat de landelijke NGV een toegevoegde waarde heeft 
C Ik vind dat de NGV zich landeliik goed manifesteert 
D Ik vind dat de verhouding in financieel opzicht tussen de afdeling Rotterdam 

e.o. en de landelijke organisatie correct Is (de afdeling ontvangt ca € 5.000 
oo een totale exploitatie van ca €390.0QQ.l__ -- --
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at) 

- -- - - -- --E Ik vind een verhoging van € 4- van de contributie per 1-1-2011 I 

aanvaardbaar 
F Ik vind in financiële zin de verhouding tussen de afdelingen en de landelijke 

organisatie correct. (De afdelingen ontvangen samen ca € 98.000 op een 
begroting van € 390.000) 

G Ik vind dat de afdeling Rotterdam e.o. met een begroting van € 5.000 
voldoende middelen heeft . 

H Ik vind dat meer dan 50% van de binnenkomende r:r,iddelen naar de afdeling 
moeten gaan 

I Ik voel me meer verbonden met de afdeling Rotterdam e.o. dan met de 
landelijke NGV 

J Naar mijn mening vindt de NGV haar bestaansrecht in de afdelingen 
K Ik vind dat de NGV een samenwerkinqsverband moet aangaan met het CBG 
L Mijn mening is dat de NGV het onderzoek naar bronnen aan anderen moet 

overlaten 
M Ik vind dat de NGV een heldere keuze moet maken tussen wat er analoog 

moeten wat er digitaal kan gebeuren 

Even noteren: 
De Genealogisch Dag 2011 zal worden gehouden op 21 mei in Utrecht, in 
en rondom het Utrechts Archief. De organisatie is in handen van de afdeling 
Utrecht van onze Nederlandse Genealogische Vereniging. 
Het thema van deze dag zal groen gekleurd zijn want hij staat in het teken 
van de hoveniers. Hoveniers of warmoezeniers kweekten en leverden van 
oudsher de groenten en fruit voor de inwoners van de stad. Andere 
hoveniers verzorgden het uiterlijk van de stad in hoven, plantsoenen en 
parken. Er zijn hoveniersgeslachten bekend die vele generaties _lang hierin 
werkzaam zijn geweest. 

Arm of Rijk? 
In het mededelingenblad van de NGV Afdeling Friesland van april 2010 
staat een oproep voor kopij voor een themanummer over armoede. 
Leefden sommige van uw voorouders in bittere armoede of werden 
welvarende boeren door veeziekten, overstromingen of oorlogsgeweld 
armoedzaaiers? 
Op zich gaat het om het verhaal achter de saaie verzameling van doop, 
trouw- en begraafdata. 
Waren het brave mensen, of leuker misschien, wel criminelen. Rijk en arm 
wisselen zich in de kwartierstaat vaak af. Zo kent ook iedere familie zijn 
verhalen over rijkdom, en worden deze verhalen helaas in meerdere 
gevallen gekoesterd dan die over de armoede. 
Het is echter het verhaal dat telt en dat genealogie zo leuk maakt. 
Zo beschik ik nog over een flinke stapel Oostenrijks-Hongaars bankpapier 
dat na het ineenstorten van de Dubbelmonarchie vrijwel waardeloos was 
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geworden. Mijn grootvader dacht bij het dalen van de koers aan een 
'goudmijntje'. Die stijgen wel weer, dacht hij, en stak een flink deel van zijn 
bescheiden vermogen in deze twijfelachtige belegging. Stijgen deden ze tot 
op de dag van vandaag niet meer en het geïnvesteerde geld was hij kwijt. 
Een ander verhaal gaat over de aandelen 'Russische Spoorwegen'. 
Een neef van mij vertelde over een klein vermogen dat mijn overgrootvader 
in 1917 had verloren op deze belegging. Het bedrag dat hij noemde leek 
mij niet passen bij de welstand van mijn overgrootvader. Wel had hij een 
vermogende vrouw getrouwd wiens familie zich had beziggehouden met de 
vaart op de Oostzee. Maar zover ik heb kunnen nagaan was zijn eigen 
familie, hoewel van nog enigszins twijfelachtige adellijke afstamming, 
weinig vermogend en moesten ze gewoon voor hun dagelijks brood werken. 
Sinds het midden van de l 9e eeuw was het niet ongebruikelijk voor de mid
denstand en voor hen die zich dit konden veroorloven, om in aandelen te 
beleggen. Tot ca. 1900 waren Amerikaanse Spoorwegaandelen een goede 
belegging maar die werden daarna ingeruild voor Russische die een beter 
rendement opleverden. Bij het uitbreken van de Russische revolutie van 
1917 hadden de Nederlandse overheid en Nederlandse particulieren een 
voor die tijd astronomisch bedrag van 941 miljoen gulden uitstaan in Rus
land, waarvan 572 miljoen in aandelen Russische Spoorwegen die jaarlijks 
goed waren voor een rendement van 45 miljoen gulden. 
Op 12 januari 1918 vaardigde de Raad van Volkscommissarissen een 
decreet uit, waarbij de betalingen op coupons werden gestaakt. Deze werd 
op 18 januari bekrachtigd door het Centraal Uitvoerend comité: alle lenin
gen die door de regeringen der Russische bourgeoisie waren opgenomen, 
werden hierbij ongeldig verklaard, met alle buitenlandse leningen. 
Mijn twintig jaar oudere neef vertelde mij dat hij in de jaren vijftig nog eens 
met de aandelen onder de arm naar de Russische ambassade is geweest. 
Daar werden hem de aandelen ontnomen en tot op de dag van heden is niets 
meer van de zo mooie maar waardeloze aandelen vernomen. 
In de twintigste eeuw werd het langzamerhand heel gewoon dat mensen uit 
verschiilende sociale klassen met elkaar trouwden. Zelf herinner ik me de 
verhalen van mijn eigen grootvader die het verhaal van mijn arme Friese 
grootmoeder vertelde. Een groot gezin van een Friese schipper, waarvan de 
moeder vroeg overleed en men zondags met elkaar een ei deelde. 
De zichtbaar emotioneel aangedane Bourgondiër zoals ik hem gekend heb 
stak nog een dikke sigaar op en nam nog een slok. 
Armoede en rijkdom wisselen elkaar in de meeste kwartierstaten af en zijn 
bovendien vaak relatief en afhankelijk van de omgeving waarin men leefde. 

[Roelof Vennik] 
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1340 is het jaar waarin op 7 juni aan Rotterdam stadsrechten werden verleend door graaf 
Willem IV, en uitgave van de Afdeling Rotterdam en Omstreken van de Nederlandse Genealogische 
Vereniging. Het blad verschijnt vier maal per jaar. Afdelingsleden ontvangen het blad kosteloos, 
overige leden van de NGV kunnen 1340 ontvangen indien zij 'bijkomend lid' worden van de 
afdeling. 
Een abonnement voor mensen die geen lid van de NGV zijn, bedraagt voor het jaar 2010:€ 10,- te 
voldoen op gironr. 3049072, t.n.v. Ned. Genealogische Ver. Afd. Rotterdam e.o. te Rotterdam. 

Het bestuur v.d. afdeling Rotterdam e.o. is als volgt samengesteld: 

voorzitter: 
H. Zandbergen (Helmer), Westlander 31, 3123 BX Schiedam 

tel. (010) 470 4312 / 06 4649 4527, e-mail: voorzitter@rotterdameo.ngv.nl 

secretaris: 
A. Ouwendijk (Arie), Kortedijk 16 a-b (naast de molen), 3134 HB Vlaardingen 

tel. (010) 435 3322 (m/v 10-17.30), b.g.g. (010) 434 2474 of 06 55 532 655 
fax: (010) 435 3205, e-mail: secretaris@rotterdameo.ngv.nl 

penningmeester: 
J.C. Wepster (Jan Kees), Hoge Vijver 20, 2923 VP Krimpen a/d IJssel 

(0180) 522 090 / 06 5137 0460, e-mail: penningmeester@rotterdameo.ngv.nl 

lid: 
R.K. Vennik (Roelof), Burg. Van Slijpelaan 45, 3077 AD Rotterdam 

tel. (010) 479 0668, e-mail: rkvennik@gmail.com 

C. Biesheuvel - van den Eijnden (Conny), Dorpsstraat 63, 3274 BC Heinenoord 
tel. (0186) 60 12 15, e-mail: c_biesheuvel@hotmail.com 

De taken zijn als volgt verdeeld: 

eindredactie blad 1340: 
Arie Ouwendijk, adres zie boven e-mail: redactie1340@rotterdameo.ngv.nl 

gastvrouw bestuursvergaderingen: 
Corrie Richel - Hatersel Koning, Coppelstockstraat 2, 3132 XN Vlaardingen 

leden-administratie: Jan Kees Wepster, adres zie boven. 

PR-zaken en redactie website: Helmer Zandbergen, adres zie boven. 

afgevaardigden Land.Verg. NGV: Helmer Zandbergen en Jan Kees Wepster 

afdelingsbibliotheek: is thans opgenomen in de landelijke bibliotheek in Weesp. 

Ondersteuning computerzaken: info bij Helmer Zandbergen, adres zie boven. 

algemeen e-mailadres: bestuur@rotterdameo.ngv.nl 
website: http://rotterdameo.ngv.nl 

Lidmaatschap Nederlandse Genealogische Vereniging/Gens Nostra: 
NGV, Postbus 26, 1380 AA Weesp 
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