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Van de bestuurstafel 
Op de valreep van het oude- en het nieuwe jaar valt dit laatste 
nummer van 1340 nog bij u op de mat. ... 
Daarmee kwamen we precies 'rond' ten aanzien van onze 
'verplichting' om toch aan de periodieken-voorwaarden te 
kunnen voldoen (met 6% BTW, en voordeliger frankeren). 
We vertrouwen dat hij weer 'warm' onthaald wordt, en u er 
weer aardige artikels in terug zult vinden. 

In de nieuwe rubriek 'De column' van ons bestuurslid Conny kunt u al iets 
lezen over de 'gedaantewisseling' van ons blad - het krijgt een eigen gezicht. 
Voorts is er een redelijk uitgebreid verslag van de lezing op 5 november door 
de heer Rob Dix over 'voorbij de DTB naar de Middeleeuwen. Hij had er geen 
probleem mee wanneer we de inhoud van zijn powerpoint-pagina's aan u ter 
hand stelden voor nadere referentie (want al is 'alles' nu even vermeld: voor de 
exacte 'data' had u natuurlijk de lezing zélf moeten beluisteren). 
Wij mochten ons bovendien gelukkig prijzen met het grote 'gehoor', die 
middag: maar liefst 28 leden waren naar De Rustburch gekomen om zijn 
verhaal te beluisteren. En interessant was het zéker. 
Trouwens: u ontving recent met uw Gens Nostra ook een presentje van de hand 
van Rob Dix: (een deel van) zij Database waarmee hij 'diep' de geschiedenis 
in dook en die menig aanwezig lid deed 'likkenbaarden'. Hij wist het zélf waar
schijnlijk al wel, maar kon het voor ons allen als een geweldige verrassing 
bewaren .... 

In de eerste maand van het komende nieuwe jaar staat er wederom een 
interessante lezing op het programma. U leest verderop alles over deze 
bijeenkomst, die (overigens) ook voor niet-afdelingsleden (en hun partner, 
want die zijn -wat óns betreft- samen één) van harte welkom zijn (en gratis, 
want u rekent dan gewoon uw eigen consumpties af ... ). 
En ... hebt uzelf onderwerpen waarover u graag méér te weten komt: laat het 
ons weten! Wel licht is er een spreker die zich op dat onderwerp heeft toege
legd, en bovendien zal het onderwerp dan wellicht ook meerdere leden aan
spreken. 
Dat geldt overigens ook altijd nog voor kopij, die we graag van onze leden 
ontvangen. Leuke stukjes, boekentips, anekdotes etc. zijn altijd welkom. Met 
echte genealogieën hebben we wat problemen, aangezien die vrij veel ruimte 
kosten, en in verspreiding beperkt blijven. Een betere plek daarvoor is de 
website, zodat ook andere 'zoekers' er een dienst mee bewezen wordt. 
We horen graag van u ! 
Namens het bestuur: Arie Ouwendijk, sekr. 

1340 NOV afdeling Rotterdam e.o. 500 Jaargang 25, no. 3 - winter 2011 



UITNODIGING voor ZATERDAG 28 JANUARI a.s. 
De volgende bijeenkomsten van onze afdeling zijn alweer gepland, nl. zaterdag 
28 januari, en vervolgens zaterdag 14 april. Noteert u ze alvast in uw agenda?? 
Op 28 januari gaan we ons richten op het project 'Vader onbekend' - zoals u 
daarover recent ook al in Gens Nostra kon lezen. 
We vroegen aan de 'trekker' van dit project, Aad Verouden, om een bijdrage, 
en hij zal het verhaal graag uitgebreid komen vertellen (hij is er trouwens 
regelmatig mee 'op pad'). Leest u er de hoofdlijnen nog eens op na in Gens 
Nostra, zodat u enigszins beslagen ter bijeenkomst komt. 
Verder is het natuurlijk de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar, en in de 
januari-maand staat het ieder nog vrij om elkaar een goed 2012 te wensen. 
We starten de bijeenkomst zoals gewoonlijk om 14:00 uur, in De Rustburcht, 
Motorweg hoek Strevelsweg (bij het Zuidplein) tot tegen 17:00 uur. 
Let u erop dat het tegenwoordig betaald-parkeren is in de nabije omgeving?! 
Een tip is dan ook, om naar een P&R-metrostation in uw omgeving te gaan en 
vandaar 'gewoon' de Metro te nemen. Da's wellicht nog goedkoper ook .... 

Daarbij heeft het bestuur afgesproken dat zij graag gelegenheid wil geven om 
'probleemgevallen' tijdens een 'genealogisch vragen-half-uurtje' vooraf
gaand aan de zaterdag-bijeenkomsten te bespreken en zo mogelijk op te lossen. 
We zullen daarvoor dan ook de deuren van De Rustburcht vanaf half twee open 
zetten (maar let op: NIET eerder, want dan is het bedrijf nog gewoon 'helemaal 
gesloten'!), en alleen voor bovenstaand doel (anderen lopen anders toch maar 
' • d ' gewoon 1n e weg ..... 
We roepen dus zowel beginnende, gevorderde, vastgelopen als (zeer) goed 
ingevoerde NGV-leden op om in het (kleine) halfuurtje vooraf met elkaar in 
een ontspannen sfeer een aantal brandende vragen op te lossen - mensen verder 
te helpen - de nodige bijstand te verlenen. U mag daarbij gerust uw laptop 
meebrengen, om zo problemen inzichtelijker te kunnen maken. 
We zijn benieuwd ofwe hiermee aan uw 'behoeften' tegemoet kunnen komen. 

[ao] 
CONNY'S COLUMN 
Is u ook opgevallen, dat ......... ? 
We een nieuwe weg ingeslagen zijn? 
Het hing in de lucht ... Ooit zou het ervan komen ... Nu is het zover ... 
Voortaan staat er in elke uitgave van 1340 een 'column van Conny' (leuke 
letter-speling trouwens). 
Als laatst bijgekomen bestuurslid van uw afdeling NGV Rotterdam e.o., hoopte 
ik altijd al nieuwe dingen aan te kunnen leveren, in wat voor vorm dan ook. 
Ik heb nu het grote genoegen u deze column te presenteren , waarin opvallende 
zaken beschreven zullen worden. 
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Waarschijnlijk is het eerste u ook al opgevallen: We hebben een kleur 
gekozen voor de omslag van 1340. 
Groen? Ja, dat is ook de kleur uit het stadswapen van Rotterdam. 
EN we plaatsen voortaan een afbeelding op de voorpagina van iets wat te 
maken heeft met Rotterdam en/of omstreken. 
Wie of wat zou op de omslag als eerste foto worden afgedrukt? 
Er is unaniem gekozen voor de 'grootste man' die ooit in Rotterdam gewoond 
en geleefd heeft: Rigardus Rijnhout, bijgenaamd "de Reus van Rotterdam". 
(bron: Wikipedia - de vrije encyclopedie). 

Voorts - terugblikkend op de afgelopen periode - hadden we een tweetal leuke 
activiteiten 'vanuit PR-vlak bezien': een interessante bijeenkomst in de 
Markiezenhof in Bergen op Zoom, en een Genealogische Dag in Sliedrecht. 
Beiden zijn erg geslaagd en er werden (ook voor de toekomst) veel leuke tJ 
contacten gelegd. 
Tot zover deze eerste column- graag tot onze volgende 1340 ! [eb] 

DE REUS VAN ROTTERDAM 
Rigardus Rijnboot (Rotterdam, 21 april 1922 - Leiden, 13 april 1959) stond 
door zijn lengte van 2 meter en 3 8 centimeter bekend als de 'Reus van 
Rotterdam'. Hij was (na de 2,42 m lange in 1897 te Amsterdam geboren 
Albert Johan Kramer) de langste man in Nederland aller tijden.Rijnhout woog 
230 kilo en had schoenmaat 62. Zijn buitengewone lengte werd veroorzaakt 
door een groeistoornis. 

Rijnhout overleed op 36-jarige leeftijd aan de hypofyse-tumor die de oorzaak 
was van zijn groeistoornis. Vier jaar daarvoor was hij door een ongeluk met 
zijn fiets invalide geraakt. De vriendelijke man werd in de Maasstad gezien als 
een fenomeen en had daardoor het nodige te verduren. Rustig over straat lopen 
was er meestal niet bij, en regelmatig werd hem gevraagd of 'het daarboven 
koud was'. Hij verdiende geld door zichzelf als wandelend reclamebord te 
verhuren. Na zijn ongeluk heeft hij nog een paar jaar bij de vertreksteiger van 
de Spido ansichtkaarten met een foto van zichzelf aan de man gebracht. 
Toen Rijnhouts gezondheid achteruit ging en hij opgenomen moest worden in 
het Academisch_Ziekenhuis_Leiden werd een hijskraan ingezet om hem vanaf 
de tweede etage naar beneden te takelen. Zijn vader sprak bij het graf van zijn 
zoon de volgende woorden: 'Spot en hoon waren vaak je deel, maar je haatte 
de mensen daarom niet, want je had een hart van goud'. 

In zijn geboortewijk het Oude_Westen is het R. Rijnhoutplein naar de lange 
Rotterdammer vernoemd. De stichting 'De Reus van Rotterdam' heeft er voor 
gezorgd dat er in 2011 door Herman Lamers een standbeeld op ware grootte 
van hem werd gemaakt. Het beeld van Rijnhout is geplaatst in het wijkpark van 
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het Oude Westen. De reus staat levensecht afgebeelde in een voor hem 
karakteristieke houding vlakbij het huis in de Gouvemestraat waar hij 
opgroeide en zijn leven lang woonde. [ vergelijk: links van hem een standaard 
deurpost van ca. 2.1 Om hoogte]. 
Wij zijn "groots" met deze Rotterdammer. 

Rigardus Rijnhout of 'Rijn' 

Zie voor kwartierstaat 

Gens Nostra van mei 2011. 

DE REUS 

VAN ROTTERDAM 
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Rigardus Rijnhout 
naast een sportwagen 
op het Willemplein 
in de tweede helft 
van de jaren vijftig 

Nog even wat 'internet-wijsheid' ter aanvulling: 
Langste vrouw was ooit Trijntje Comelisdr. Roever (1616-1633) 2.54m. 
Langste Nederlander ooit was (helaas?) een Amsterdammer ( 1897-197 6) van 
2,42m. (dienst zwager mat maar 69cm). 
Langste mens ooit (1918-1940) was Robert Wadlow. 
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VERSLAG van de BIJEENKOMST op 5 november 2011 
De vorige bijeenkomst begon - zoals elke najaarsbijeenkomst - met een kleine 
leden- 'raadpleging' voorafgaand aan onze lezing van die middag. 
Aangezien voorzitter Helmer Zandbergen op het laatste moment ( door een 
baan-wisseling) moest overwerken, heet secretaris Arie Ouwendijk, bijgestaan 
door de andere bestuursleden Jan Kees Wepster, RoelofVennik en Conny 
Biesheuvel - van den Eijnden alle 28! aanwezigen van harte welkom, inklusief 
onze spreker van deze middag, Rob Dix. 
Voorzitter stelt eerst de locatie aan de orde: hoewel we best tevreden zijn hier, 
worden de kosten door ingevoerd Betaald Parkeren wellicht onverwacht hoog. 
Leden die een goed bereikbaar alternatief weten, wordt gevraagd hierin mee te 
denken. 
Daarnaast vraagt het bestuur om inbreng vanuit de leden ten aanzien van het 
soort lezingen etc. voor de bijeenkomsten. Laat weten wat u wilt! 
De penningmeester (JK) meldt dat onze begroting voor komend jaar weer zo 
goed als goedgekeurd is. Ook vertelt Conny nog even hoe ze vanuit de andere 
afdelingsbladen suggesties verzamelt voor onze eigen afdelingsbijeenkomsten. 
Roelof loopt daarna met ons kort de agenda voor de Landelijke Vergadering 
door: over de standaard-punten nauwelijks iets te melden - wel een nieuw lid 
voor het hoofdbestuur: de heer Ginsemius. Het beleid van afgelopen jaren 
wordt nog even voortgezet, totdat de resultaten van de stuurgroep (n.a.v. de 
'denktank') nieuwe voorstellen heeft. Huisstijl is ietsje aangepast. In 2012 is 
in Maastricht een groot internationaal Genealogisch Congres. Aanbevolen! (24 
- 28 september, 5 dagen, 50 lezingen, www.congres2012.nl). 

Daarna is het woord aan Rob Dix, onze inleider van deze middag. 
Hij neemt ons mee, voorbij de Database, naar de Middeleeuwen, op zoek naar 
onze voorvaderen, en waarover dan ook niet veel literatuur bestaat. 
Sub-titel is 'Over middeleeuws vlechtwerk en bronnen'. Met zijn toestemming 
geven we onderstaand de ppt-plaatjes van zijn verhaal (beknopt) weer: 
Hebt u het echte verhaal gemist: ga een kijkje nemen bij een andere afdeling, 
wanneer hij daar een spreekbeurt verricht! 

Voorbij de DTB naar de 
MIDDELEEUWEN 

Over middeleeuws vlechtwerk en bronnen 

Kwartierstaat versus bevolkingsomvang 

1340 NGV afdeling Rotterdam e.o. 

• Kwartierstaat 
rekenkundige reeks, na 30 generaties 1,4 miljard 
voorouders, 30 generaties is ongeveer 900 jaar terug 

• Bevolking 
historische demografie: schatting bevolking in West
Europa rond het jaar 1000 ca. 20 miljoen 
explosieve groei pas sinds de industrialisering rond 

1800 
• Conclusie 

gigantische kwartierherhaling 

505 Jaargang 25, no. 3 - winter 2011 



Bevolkingsomvang versus kwartlerst.aatomvang 
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Karakteristieken (1) 
• Agrarische revolutie 1100-1300 

• Opkomst steden 

• Trek van platteland naar stad 

• Kruistochten 

• Gevolg: ontmenging kwartierherhaling 

Karakteristieken (2) 

• Pestepidemieën, misoogsten 148 eeuw 
- Reductie bevolking tot 40% toe 

• Veel kloosterlingen: 10-20% 

• Demografische factoren: 
- Onvruchtbaarheid, kindersterfte 7-10% 

• Kerkelijk verboden huwelijksgraden 

• Gevolg: vertraging ontmenging 
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Conclusies 

• Tot ca. 1450 gaat de ontmenging traag 

ofwel: 

• Teruggaande neemt voorbij 1450 de 
kwartierherhaling aanzienlijk toe 

• Van het in de middeleeuwen beschikbare 
DNA is slechts circa 30% overgeleverd 

Groei kwartierherhaling 
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Opvullen dip 1200-1450 

• Parenteelpublikaties 
- Parenteel Doen Beijensz / OV 1989, 2001 
- Het nageslacht van Willem Luutgardensz, 

schepen in Leiden / NL 1992 

- De erfgenamen van Heer Ghisel Back/ BL 

• Jubileumboek 'Afstammingsreeksen van 
de hertogen van Brabant' 
- Ontsluiting bronnen via database 

Opvullen dip 1450-1650 
• Publicaties 

genealogische tijdschriften, boeken, thema-uitgaven, 
archiefinventarissen, let op bronverwijzingen! (noten) 

• Bronnenonderzoek 
eigen onderzoek in rechterlijke en notariële archieven, 
weeskamer-en gildearchieven, kerkelijke archieven, 
heerlijkheids-en familiearchieven 

• Internet 
naast goede heel veel slechte data vóór 1600, veelal 
zonderbronopgaven 

Bronnen (indicatief) 

• Rechterlijke archieven: vanaf circa 1350 
(bijv. Bossche protocollen vanaf 1360, tot 1550 
in het latijn geschreven) 

• Notari(j/e archieven: vanaf 138 eeuw 
(in Holland, Zeeland, Utrecht en Brabant, niet in 
alle delen van NL; vooral voor onroerend goed, 
testamenten en boedelscheidingen) 

Valkuilen (I) 
• Personen zijn onder verschil/ende namen bekend 

bijv. Jan Meuwe = Jan van Dongelberg = Jan van Waveren 

• Nummering landheren verschillend 
bijv. Adolf I-IV van Berg of Adolf I-VII van Berg 

• Personen samengevoegd of ontdubbeld 
bijv. Margaretha van Eller (zie Vulsma, GN 2006 blz. 751-752) 

• Klakkeloos overschrijven in publicaties zonder kritische 
toets (genealogische virussen) 
bijv. Johanna van Montfoort wel/niet wettige dochter van Hendrik IV 

• Hiaten in de tijd ·aan elkaar breien· 
bijv. Arnold Ivan Elsloo vermeld 1122-1130, zoon(?) Arnold Il van Elsloo 
vermeld 1176-1202 

Valkuilen (Il) 
• Valse oorkonden 

golfbeweging in de tijd inzake interpretaties 

• Elkaar tegensprekende bronnen 
- checken verschillen in data: bronopgaven, voortschrijdend inzicht? 
drukfout? 

- checken interpretatie van opgegeven (archief)bronnen: door vergelijking 
met alle andere beschikbare (archief)bronnen of publicaties 
- checken correcties op artikelen: bewijsvoering 

Maar let op! 

gezaghebbende auteurs kunnen ook fouten maken en gezaghebbende 
standaardwerken bevatten ook fouten (verg. ES-NF groene serie en blauwe 
serie}. Niet elke verandering is een verbetering! (denk aan genealogische 
virussen). 

• Weeskamerarchieven: vanaf 148 eeuw (1380) 
(vooral in steden) 

• Leenregisters: vanaf circa 1300 
• Broederschappen:vanaf1360 
• Morgengave: vanaf circa 1420 (bruidgeld) 

In de afronding van zijn verhaal kwamen nog de volgende zaken naar voren: 
-in Duitsland nog de zgn 'Patenbrieven' (doopgetuigen) - in Nederland wel 
vernoemingen van bedienden naar hun peetvader, bv. de graaf. 
-Weeskamer-archieven: moest worden bijgesloten bij erfenissen - lijkt redelijk 
beperkt maar is door notariële akte dan weer terug te vinden, al vonden 
afwikkelingen ervan pas weer plaatsvinden naar het 'meerderjarig-worden'. 
-Broederschappen, b.v. Broederschap van Sint Franciscus. 
-Ook pachtregisters geven een zoek-mogelijkheid. 
-Rob heeft in eigen computer nog 63 generaties, en blijkt dat bij 20 generaties 
als 524.288 voorouders zijn - bij 30 zo'n 500 miljoen namen, enz. 
In Gens Data Pro heeft hij een volledige lijst met Hollandse, Vlaamse, Duitse 
en andere vorstenhuizen opgenomen, waarbij bij nadere bestudering veel 
'inteelt' te zien valt ... Zijn eigen Dtb bevat zo'n 85.000 namen (waarvan hij er 
velen 'openbaar maakte' dmv. het schijfje bij de recente Gens Nostra! !). 
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Tot slot worden nog een aantal 'technische' zaken rondom verschillende 
computer-programma's besproken - de uitwisseling ervan etc. etc. Daarbij is 
het leuk te weten, datje -natuurlijk- in plaats van namen, ook foto's (in 
dossiers) en kaarten kunnen worden opgenomen, maar een heel andere 
toepassing is dan b.v. een 'huizen-protocol', om lijsten met bewoners te maken 
bijvoorbeeld. 
Daarna sluiten we de bijeenkomst af en wordt Rob Dix hartelijk bedankt voor 
zijn zeer interessante en leerzame lezing. [ ao] 

NGV op de Radio-5: 
Medio december was ons bestuurslid (en landelijk voorzitter) RoelofVennik 
op zondagmorgen tussen 11.00-12.00 uur te gast in het programma 'Zondag' 
van Hans van Willigenburg. Hij mocht in dat uur de genealogie in Nederland 
promoten en ook alvast wat reclame te maken voor 't Congres Maastricht 2012. 

Najaarsvergadering NGV in Utrecht 
Op zaterdagmiddag, 26 november 2011 werd weer de jaarlijkse vergadering 
van de NGV gehouden, volgens lange traditie in het Jaarbeursgebouw in 
Utrecht. 
Van onze afdeling waren RoelofVennik (tevens de landelijke voorzitter) en 
Conny Biesheuvel-van den Eijnden (ons algemeen bestuurslid) aanwezig. 
De middag werd gesloten door mevr. Tine van Nierop, die een voordracht gaf 
over het landelijke project "Wie Was Wie" (www.wiewaswie.nl) 
Duidelijk werd dat de genoemde site nog niet in werking is gesteld ( dec. 2011) 
Daarbij aangetekend dat het (aanvullend) ópzoeken van gegevens niet gratis is. 
Wel kunt u er zelf een stamboom maken met de beschikbare gegevens, en 
anderen kunnen die stamboom dan aanvullen. 
Een Tip van een mede-genealoog: Haal eruit wat je belangrijk vindt/ nog zoekt 
en voeg deze gegevens toe aan je eigen GensDataPro-programma. 

ATTENTIE 
Hebt u een nieuw e-mailadres? Wilt u dit dan ook graag wijzigen bij uw 
profiel op de NGV website, en laat het separaat ook Jan Kees (penning
meester@rotterdameo.ngv .nl) even weten. Bij voorbaat onze dank. [jkw] 

DE ROL VAN SCHOUT EN SCHEPENEN TIJDENS DE 
MIDDELEEUWEN EN DE REPUBLIEK ... door RoelofVennik 
(deel 2 - vervolg uit de vorige '1340 ') 
Zo stellen sommige auteurs op basis van hun onderzoek dat in het midden van 
de 13e eeuw - toen de oudste stadsrechten werden verleend- het aantal jaarlijks 
te benoemen schepenen 7 bedroeg. Later zien we dat de schepenen niet langer 
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jaarlijks werd benoemd maar voor meerdere jaren en later elders zelfs voor het 
leven. 
Al vanaf de start van het instituut werden vermogenseisen aan de te benoemen 
schepenen gesteld. De schepenen moesten welgeboren mannen zijn. Reden was 
dat zij ook recht moesten spreken over andere welgeborenen. De gehanteerde 
vermogenseis was vooral bedoeld opdat de benoemden minder snel omkoop
baar zouden zijn. De schepenen hielden zich tevens bezig met vermogçns
geschillen en het beheren van boedels en vermogen van wezen en halfwezen, 
alsmede met het aanstellen van voogden voor zover dit niet nadrukkelijk vooraf 
was uitgesloten. Veelal werden één of meerdere schepenen aangewezen als 
weesmeester die zich hiermee bezig hielden. Hun archieven zijn vaak apart 
bewaard in het archief van de z.g. Weeskamer. 

Ve Dijkschepenen hoeven niet welgeboren te zijn, omdat deze slechts over het 
beheer van de dijken gingen en zich niet bezighielden met vermogens-aange
legenheden. In sommige delen van het land worden ze wel kroosheemraden 
genoemd. Dijkgraaf en heemraden vormden vaak een afzonderlijk college. 
In de steden is het voldoende dat de schepen poorter is, want alle poorters 
hebben er gelijke rechten. Wel mogen ze niet in bijzondere dienst zijn van de 
graaf of andere landsheer. 
Schepenen werden veelal door de schout benoemd , maar in de late Middel
eeuwen zien we in de steden dat de gilden de schepenen benoemen. 
Onder Karel V heeft het schepengerecht nog niet overal het oude burengericht 
vervangen en de vormen wisselen zich nog steeds sterk af. 
Hierbij moet wel worden aangetekend dat zaken met betrekking tot het leen
stelsel waren voorbehouden aan de Leenkamer. 
Zaken als lijfstraffen of doodstraf waren voorbehouden aan de baljuw. Pas in 
1434 kreeg de stad Leiden het halsrecht een recht dat daarvoor was voorbehou
den aan de baljuw van Rijnland. 
Op het platteland van Holland en Zeeland bemoeiden schout en schepenen zich 
met burgerlijke zaken en stond er beroep open bij de baljuw. 
·n de steden waren zowel criminele als civiele zaken bij schout en schepenen 
en konden deze worden afgewikkeld mits er geen sprake was van halsrecht. 
De taken van de schepenen waren heel divers. Door het ontbreken van notaris
sen, zeker op het platteland, verzorgen en beschrijven zij de overdracht van 
onroerend goed en erfdelingen en hierop mocht een registratierecht worden 
geheven. 
De schepenbank (vergadering van schout en schepenen) had ook tal van 
bestuurlijke taken. Op regelmatig gehouden bijeenkomsten werd het gemeente
beleid besproken. 
Dit omvatte ook de organisatie van de inning van belastingen die verschuldigd 
waren aan de dorpsheer, de aanstelling van onderwijzers en vroedvrouwen, het 

1340 NGV afdeling Rotterdam e.o. 509 Jaargang 25, no. 3 - winter 201 J 



zorg dragen voor de begaanbaarheid van wegen en waterlopen, en het verze
keren van veiligheid van het dorp of stad. Sommige ambten, zoals dat van 
schat- of belastingheffer, werden openbaar verpacht. 
De schepenbank werd voorgezeten door de schout, soms ook aangeduid als 
richter, meier of anders. Deze schout werd aangesteld door de landsheer of 
plaatselijk heer. Steden beschikten vaak over een eigen schout of scholtis, 
dorpen deden vaak samen met een gezamenlijke landscholtis die geregeld 
(gewoonlijk iedere twee weken) samen met de schepenbank zitting hield. 
Bij afwezigheid van de landscholtis werd de vergadering voorgezeten door de 
president schepen(gewoonlijk de schepen die het langst in functie was) of de 
gerechtsbode. De schepenen werden voorgedragen vanuit de gemeenschap, 
maar benoemd door de heer. Meestal werden in latere tijd twee of drie perso
nen voorgedragen die geschikt werden geacht voor het schepenambt. Zolang d 
eed van trouw en zuiverheid niet was afgelegd, was de kandidaat slechts 
provisioneel schepen. Vastgesteld kan worden dat de schepenen gewoonlijk 
voortkwamen uit de sociale bovenlaag van de bevolking en zeker in de late 
middeleeuwen waren dat vaak personen als pachters van grote boerderijen. 
Schout en schepenen werden bijgestaan door een secretaris of een gerechtsbode 
die aanwezig was bij rechtszittingen, openbare verkopen en dergelijke. 
De schepenbank was veelal niet volledig aanwezig. In de meeste akten worden 
de namen van de aanwezige schepenen vermeld. De rechterlijke archieven 
vormen naast de DTB wellicht de belangrijkste genealogische bron om meer te 
weten te komen van de handel en wandel, deugden en ondeugden van onze 
voorouders uit de periode voor 1795. 
Literatuur: 
Jhr. Mr. J.J. de la Bassecour Caan -Regeeringsvorm van Nederland, 1515 tot 
heden. Den Haag 1889. 
R. Fruin, Geschiedenis der Staatsinstellingen in Nederland, Den Haag 1922. 

Oproep 1 - soldaten-graven: 
Van een Duitse collega-genealoog ontving lid Jos Kaldenbach de vraag of 
iemand wat foto's zou kunnen maken van Duitse soldatengraven in Rotterdam, 
voor diens grote graven-database. 
Zijn adres: <M. G.Arenhoevel@t-online.de> 
De originele tekst luidde: Hallo Jos, hast Du einen Fam.-Forscher der im 
Rotterdam, auf einem Friedhof, Recherche bei einem Denkmal fûr deutsche 
Soldaten machen kann: Namen abschreiben etc.? 
mfG Michael G. Arenhövel. 
Besuchen Sie den Verein "Osnabrücker genealogischer Forschungskreis e.V." 
auf www.os-gen.de 
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Zur "Familienforschung in und urn Osnabrück" finden Sie einiges unter: 
http://de.groups.yahoo.com/group/Osnabruecker-Familienforschung/ 
Wellicht helpt de site ook als een startpunt bij uw eigen onderzoek naar 
verwandten in Duitsland. [ao] 

Oproep 2: 
Henri Gerrit Booij werd op 2 juli 1907 te Rotterdam geboren. Hij is op 11 fe
bruari 1944 omgekomen in Thailand in Chung Kai. Hij was Sgt.inf. bij het 
KNIL. De ouders van Henri Gerrit waren Hendrik Booij en Jannetje de Wilde. 
Volgens beschikbare summiere gegevens was Henri getrouwd met Lenie ???? 
en had hij twee kinderen: Fred en Conny. 
Van de slachtoffers van WO II in Azië worden fotoboeken gemaakt, ter herin-

~ering aan de slachtoffers (zie website www.wereldoorlog2.com). 
Jaap Booij is op zoek naar foto's en familieleden van Henri Gerrit. Wie kan 
hem helpen? S.v.p. Reageren naar Jaap Booij, Zeeloodsenlaan 83, 1785 BM 
Den Helder, te]f. 0223-635340 of mail: jac.booij@planet.nl [ao] 

Bundeling digitaal geheugen van het Nederlandse ondenvijs een feit: 
www .onderwijserfgoed.nl van start 
Wanneer ging de bewaarschool over in het kleuteronderwijs en waarom? Wat 
regelde de Mammoetwet precies? Hoe zat het ook alweer met de tweefasen
structuur in het wetenschappelijk onderwijs? Wat doet het volwassenen
onderwijs in de RQÇ's? Het antwoord op deze en vele andere vragen is vanaf 
vandaag te vinden op de site www.onderwijserfgoed.nl. 
Het Nederlandse onderwijs kent een lange, rijke en interessante geschiedenis, 
met vele, vaak onvermoede kanten. Een geschiedenis die wordt gekoesterd en 
bewaard en die het verdient om op een betekenisvolle manier voor een groter 
publiek te worden ontsloten. 
De Onderwijsraad, Inspectie van het onderwijs en het Nationaal Onderwijs
museum hebben de handen ineengeslagen om via de nieuwe website 
Onderwijserfgoed.nl drie eeuwen onderwijsgeschiedenis digitaal te ontsluiten. 
Ruim 200 jaar onderwijs- en inspectieverslagen van de Inspectie, ruim 3000 
adviezen van de Onderwijsraad en tal van objecten, documenten en foto's uit 
de collectie van het Onderwijsmuseum zijn op de website bijeengebracht. 
Zowel voor onderwijskundige onderzoekers, als voor geïnteresseerde leer
krachten of ouders biedt de site www.onderwijserfgoed.nl een rijke bron aan 
informatie. Via de website kunnen verschillende archieven worden geraad
pleegd en gecombineerd. Een unieke mogelijkheid om zelf onderzoek te doen 
om zo de ontwikkeling van ons onderwijs te kunnen begrijpen. Want ook voor 
het onderwijs geldt: wie het verleden kent, begrijpt het heden beter. [ao] 
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Vlaardings Stadsarchief opnieuw het beste van Nederland 
Bij de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven 2011, een groot 2-jaarlijks 
onderzoek bij 3 8 archiefinstellingen uit het hele land, is het Stadsarchief 
Vlaardingen - net als in 2007 - als beste uit de bus gekomen. Het overall cijfer 
voor de dienstverlening in Vlaardingen is een 8,4. 
De kwaliteit van de dienstverlening in de archiefsector is een belangrijk aan
dachtspunt. Het onderzoek wordt tweejaarlijks uitgevoerd, dit jaar voor de 
zevende keer. Door middel van enquêteformulieren hebben ruim 6.000 
archiefgebruikers aan de hand van gedetailleerde vragen gemeld wat men vindt 
van de dienstverlening. Daarbij ging het onder andere over de vriendelijkheid 
en deskundigheid van het personeel in de studiezalen, over de snelheid 
waarmee en de wijze waarop e-mails, brieven en telefoontjes werden beant
woord, over de vraag of men gevonden had wat men zocht en over de toegan
kelijkheid van de internetpagina's. Ook is in het onderzoeksrapport veel inte
ressants te lezen over het profiel van de archiefbezoeker, over bezoekmotieven 
en bezoekgedrag. Allemaal zaken waarmee archiefdiensten hun winst kunnen 
doen. Een kwart van de deelnemers vulde de formulieren schriftelijk in, 
driekwart koos voor het digitaal meedoen via de internetsites. 
"De medewerkers van het Vlaardingse Stadsarchief verdienen een grote pluim 
voor hun inzet, als we letten op de enorm hoge cijfers voorèle vriendelijkheid 
(8,9), de deskundigheid (8,8) en de inhoud van schriftelijke (8,8) en 
telefonische (9,1) reacties", aldus een trotse burgemeester Tjerk Bruinsma. 
Het onderzoek is een belangrijk instrument voor de archiefsector om te weten 
waar de archiefbezoeker behoefte aan heeft, welke zwakke punten verbeterd en 
welke sterke punten vastgehouden moeten worden. Wat het eerste betreft, is 
men het minst te spreken over de hoeveelheid gedigitaliseerde informatie op de 
Vlaardingse stamboomsite (6,9). Op dat verbeterpunt komt de komende twee 
jaar de nadruk te liggen. 
De overige deelnemers waren de gemeente- of streekarchieven van Alkmaar, 
Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Barneveld, Bergen op Zoom, Breda, Den 
Haag, Deventer, Dordrecht, Ede, Eemland, Epe-Hattem-Heerde, Heerlen, 
Kampen, Leeuwarden, Leiden; Nijmegen, Roermond, Roosendaal, Rotterdam, 
Schiedam, Tilburg, Utrecht, Waterland, Weert, West-Friesland, Westland en 
Zaanstad, de regionaal-historische centra van Friesland, Gelderland, Overijssel, 
Noord-Brabant, Noord-Holland en Utrecht, het Nationaal Archief, het NIOD en 
het Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde. Alkmaar eindigde 
als tweede met een 8,2. Schiedam (7,8), Almere (6,8) en het Nationaal Archief 
(6,9) sluiten de rij. [ao] 

(:~ ... ---. 
Bestuur en redactie van onze afdeling Rotterdam e.o. 
wensen u een Gezond en Voorspoedig 2012 toe! 
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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 2011 € 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 
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