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CONNY'S COLUMN (11): Is u ook opgevallen, dat ... ? 
.... ik u nog verder op de hoogte zou houden over mijn ervaringen met het 
Regionaal Archief Tilburg? 
In deze nieuwe uitgave van 1340 ga ik hier natuurlijk verder mee. 
Na het ooit eerder beschreven contact, ontving ik een bestand, via 'We 
Transfer' waarbij mij aangeboden werd om de gegevens binnen 7 dagen te 
downloaden om de -door mij aangevraagde- gegevens in te zien. 
Dus, u zult het begrijpen: ik heb deze gegevens gedownload, en verplaatst naar 
'mijn documenten' waardoor ik mijn opgevraagde gegevens NA TUURLIJK 
altijd ter beschikking heb ........ pfîffttttttttttt... GEWELDIG natuurlijk! 
Maar ik begreep de aangeleverde teksten niet helemaal. Het bevatte woorden, 
die ik -hobby genealoog- niet direct begreep, helaas. Wat nu? 
Dus nam ik per email contact op met mijn "oude" leraar , Leonard van Kessel, 
om mij te helpen. Natuurlijk hielp Leonard mij, om deze teksten te transcri
beren. En dus: wéér een stukje info over mijn voorvader(en) gevonden. 
Bedankt! [C.B.-v.d.E]. 

JAMMER! 
Jammer! Spijt??? Jazeker, zij die aanwezig waren tijdens onze laatste afde
lingsbijeenkomst, op 1 november j .1. hebben HEEL VEEL gemist! 
De eerste geboekte spreker moest afhaken, door persoonlijke omstandig
heden. Toch hals-over-kop nog een nieuwe spreker gevonden in de persoon 
van Jan Hogendoom! Terwijl ik dit bericht aan het typen ben, voel ik nog de 
magie van zijn lezing ... jaja ... Wat een spreker is die man ... ! 
Wat treft nu het toeval: dat het liedje met die titel geschreven en/of gezongen is 
door Seth Gaaikema ... Ja, Seth, die -helaas- onlangs overleden is, maar van 
wie wij gelukkig nog vele producties kunnen herinneren en via youtube kunnen 
bekijken!!! 
Nu even terug naar de afdelingsbijeenkomst van november j.l. Ja - met het 
thema '200 jaar koninkrijk..'. Er waren helaas niet zo veel aanwezigen MAAF 
degenen die aanwezig waren, hebben veel geleerd en ook veel genoten. 
Ik houd de naam Jan Hogendoom dus in mijn bestandje (in mijn hoofd) .... Wie 
weet, mogen we hem nog een keer ontvangen! 
Natuurlijk heb ik vooraf altijd een soort van filmpje in mijn hoofd, wat of ik 
van de geboekte spreker verwachten kan/mag. GENOTEN! Niet alleen ikzelf, 
maar ook de andere aanwezigen. 
Met behulp van geprojecteerde foto's, via de stick en de beamer, nam Jan ons 
mee naar allerlei zaken over het Koningshuis. 
Helaas kan ik er niet veel meer over schrijven, omdat.Jan Hogendoom ook wel 
eens een zijtak - interessant voor ons genealogen - liet zien en erover vertelde, 
waardoor wij soms met rode oortjes zijn verhaal volgden .... 
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impressies 
van een leden
bijeenkomst 
op zaterdag 
1 november 
2014 in 
Capelle aan 
den IJssel 

foto's: 
Cony Biesheuvel -
van den Eijnden 



Ondertussen heeft ons bestuur van NGV Rotterdam e.o. wel ook kennis kunnen 
maken met twee heren, Nico Lambermon en Ron Kollen, die ons bestuur 
willen komen versterken, waarvoor ZEER VEEL dank! 
Natuurlijk gaan we u op de hoogte houden van onze verdere ontwikkelingen. 
Het wordt steeds interessanter! [C.8.-v.d.E.] 

ONZE VOLGENDE BIJEENKOMST op zaterdag 24 januari 2015 
wordt weer gehouden in het gebouw van de Historische Vereniging Capelle 
in het J.A. Beijerinckgemaal, Bermweg 13, Capelle aan de IJssel. 
Mevrouw Odette Franssen komt ons vertellen over de mogelijkheden welke de 
website van Geneanet ons biedt, en hoe die te gebruiken. 
De locatie is per auto goed te bereiken met volop parkeergelegenheid. 
Komt u met Openbaar vervoer? Metrostation Schenkel ligt vlak om de hoek, 
aan de metrolijn welke vanaf Station Schiedam via Rotterdam rijdt (via Station 
NS Alexanderpolder) naar (lijn A)Binnenhof en (lijn B) naar Nesselande. Uit 
station Schenkel komend loopt u dan meteen 'terug' (dus richting 'Schiedam' -
komt u vanuit NS Alexanderpolder, dan dus langs de metrobaan 'verder') over 
een voetpaadje langs de flats. Na ca. 500 meter ziet u het gemaal dan, links op 
de dijk. Komt u met de auto en heeft u een Tom-torn? Navigeer dan naar 
Akkerwinde 43 in Capelle/IJssel - vanaf het verste hoekje bij de flats (met meer 
dan voldoende parkeerruimte) loopt een klein paadje naar het gemaal. .. 
De bijeenkomst begint om 13 .00 uur en eindigt om 16.00 uur. 
LET OP: we hebben op deze bijeenkomst nog wat 'extra's' voor u: 
van onze Landelijke Vergadering brachten we een 30-tal boekjes mee over 
Stamboomonderzoek, getiteld '60 jaar NGV zaterdag -13 mei 2006'. Ze zijn 
voorzien van een cd rom en zullen tijdens onze bijeenkomst voor de 
liefhebbers -gratis- beschikbaar zijn. Ook kregen we tijdens de PR
bijeenkomst in oktober j.l. weer wat leuke weggevertjes: ook voor û ... 
Daarnaast beschikt onze afdeling al enige tijd over een collectie Ansicht
kaarten uit Nederlandse steden en dorpen welke thans - enigszins 
gerubriceerd - beschikbaar komen voor onze leden. Voor een 'prikkie' kunt u 
uit de aanwezige so11ering (waarvan de handelswaarde soms wel € 5,-- of meer 
per kaart bedraagt) een keuze maken. Lukt het u mogelijk dit keer niet om uw 
keuze te maken, dan brengen we ze ook de volgende bijeenkomst(en) mee -
natuurlijk 'zolang de voorraad strekt'. 
Onze volgende bijeenkomst plannen we op zaterdag 11 april 2015 (ovb), 
wederom in de bovengenoemde locatie in Capelle a/d IJssel. Voor die bijeen-
komst is (ook onder voorbehoud) de heer Hans Bauer uitgenodigd. [ao] 
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40-JARIGE JUBILARISSEN 
Ten slotte nodigen we voor onze bijeenkomst van januari ook onze hier 
onderstaande Jubilarissen uit: voor hun 40-jarig lidmaatschap van de NGV 
brachten onze bestuursleden van de landelijke Leden-vergadering een oorkonde 
mee voor de leden 
dhr. H.D. Verijzer, Jan Pettersonstraat 146, Rotterdam, 
dhr. W.J. Scheil, Nieuwe Kerkstraat 1 te Vlaardingen, en voor 
mevr. J.M. de Pater, Dolderseweg 60, Huis ter Heide (Utrecht - maar lid van 
onze regio). 
Wij hopen de oorkondes persoonlijk aan deze leden uit te reiken, maar bij 
verhindering zullen we ze ook graag toesturen. [ ao] 

IN MEMORIAM: 
Pieter de Ridders 1923-2014 

Op 1 november overleed Piet de Ridders in zijn woonplaats Tilburg. 
Piet was van 1986 tot 1988 secretaris van onze afdeling. Hij was een bekwaam 
genealoog en publiceerde in de jaren '80 in Ons Voorgeslacht en in ons afde
lingsblad '1340'. 
Piet was gedurende de jaren '80 ook bibliothecaris en bestuurslid van de Zuid
Hollandse Vereniging voor Genealogie en beheerde de bibliotheek van deze 

-vereniging, aan het Jacob Marisplein in Rotterdam-Hillegersberg. 
Hij werd op 7 maart 1923 in Rotterdam geboren, ging er naar school en na zijn 
studie maakte Piet carriëre binnen de Gemeente Rotterdam. Niet lang na zijn 
pensionering vertrok Piet met zijn echtgenote Greet de Ridders- Hoeksema, 
met wie hij bijna 65 jaar getrouwd is geweest, naar Brabant. Ik herinner me 
Piet als een vrolijke en sympathieke en bovenal kundig bestuurder. 
Piet overleed nog onverwacht op 91 jarige leeftijd. 
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel kracht toe om dit 
verlies te dragen. [RoelofVennik, voorzitter] 

EVEN VOORSTELLEN 
Mijn naam is Nico Lambermon. 
Na ongeveer een half jaar met het huidige bestuur meegelopen te hebben heb ik 
Ja' gezegd om het bestuur te komen versterken. 
Ik hoop dat ik een nuttige bijdrage kan leveren aan onze vereniging. Zelf doe ik 
ongeveer 10 jaar onderzoek in de Genealogie. 
Dit doordat ik een vriend had die er intensief mee bezig was en nadat ik van 
mijn neef het een en ander aan informatie had verkregen. 
Met hem deel ik dus ook alles wat we vinden, en samen hebben we inmiddels 
dus al veel gevonden. 
Zoals de meeste mensen, begin je natuurlijk eerst met je eigen naam. 
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Maar na verloop van tijd breidt dit uit naar moeders kant, daarna van je vrouw 
enz. 
Samenwerking met medegenealogen of familie en het delen van je kennis kan 
bijzonder nuttig zijn: je komt door samenwerking een heel eind verder. 
In een volgende uitgave wil ik graag iets meer vertellen over de onderzoek naar 
mijn naam, welk ik met mijn neef en in bronnen van familie heb onderzocht. 

[N.L.] 
NAJAARS-LEDENVERGADERING van de N.G.V. 
Beste afdelingsleden, 
Even een kort verslagje van de AV van zaterdag 29 november j.l. in 
Driebergen. Het was een zeer interessante en nuttige vergadering. Er was wat 
verwacht 'gedoe' over de contributieverhoging. Zoveel afgevaardigden, zoveel 
meningen, zou je kunnen zeggen. 
Het bleek dat ons idee om de contributieverhoging te verkleinen en op te 
splitsen in 2 x € 3,50 niet uniek was: ook Drenthe en Delfland wilden zoiets. 
Daarna kwam ook het idee Gens Nostra minder te laten verschijnen. Dit vond 
ik een slecht idee omdat het overgrote deel van onze leden juist 'papieren 
leden'zijn. 
Wij hadden ook de boodschap meegekregen dat een (forse) contributieverho
ging zou kunnen leiden tot een aanzienlijk ledenverlies. Na discussie werd het 
voorstel om de contributie te verhogen in stemming gebracht, na een zware 
smeekbede van de penningmeester dit vooral te steunen, waarbij hij op een 
excelsheet het probleem nog eens had verduidelijkt. Tot mijn verbazing stemde 
Drenthe daarna opeens vóór en ook Delfland zei met bloedend hart Ja'. Toen 
we bij de R van Rotterdam waren aangekomen was de strijd al gestreden en 
konden we weinig anders doen dan ook maar in te stemmen. Het werd 
uiteindelijk 18 afdelingen vóór en 8 tégen, met 1 onthouding omdat die 
afdeling niet aanwezig was. Voor de toekomst, met gelijkblijvend beleid, 
houden we ons hat1 vast voor de NGV. 
Heraldiek gaf onverwacht weinig reden tot ongerustheid. Van W. van Zon 
hebben we nog een schrijven meegekregen ivm "heraldiek in de NGV": een 
verklaring van 22-11-2014, waarin eigenlijk staat: "Heraldiek blijft bij de NGV 
- de club die op zichzelf wil gaat draaien, moet doen wat ze niet laten kunnen .. " 
In de verklaring staat het verzoek dat het HB en de A V zich uitspreken dat 
Heraldiek binnen de NGV beoefend moet kunnen blijven worden. De wapen
registratie, heraldisch advies en -begeleiding en het heraldisch tijdschrift 
moeten als dienstverlening naar de NGV-leden blijven bestaan. Aan heraldici 
en overige NGV-ers werd gevraagd om hieraan ondersteuning te bieden ... 
Verder hebben we nog drie oorkondes mee gekregen, om uit te reiken aan 
NGV leden die 40 jaar lid zijn. 
Ook hebben we een aantal boekjes over Stamboomonderzoek meegekregen, 
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getiteld '60 jaar NGV zaterdag -13 mei 2006'. Ze zijn voorzien van een cd rom 
en zullen tijdens onze bijeenkomst eind januari voor de liefl1ebbers -gratis
beschikbaar zijn. 
Voor een uitgebreid verslag van de Ledenvergadering verwijzen we u graag 

✓ 

naar de volgende uitgave van ons landelijke blad 'Gens Nostra'. 
[Roelof en Conny] 

MY HERITAGE ..... BEDANKT VOOR ALLES! 
Wat een geweldige organisatie, ja, "My heritage" bedoel ik. 
Ze zenden regelmatig dure commercials(= spotjes) uit op onze t.v. (door hen 
betaald) en we krijgen (on)gevraagd, via internet regelmatig hun naam te zien. 

e genealogische wereld houdt hun activiteiten in de gaten! Bedankt! 
Want: als iedereen maar volop naar zijn/haar voorouders gaat zoeken, zal men 
merken dat het een leuke "hobby" is, waarover men met elkaar kan praten. Het 
doet de interesse naar de geschiedenis van onze voorouders herleven: een gat in 
de markt voor de NGV ! 
Want velen, die via My Heritage gaan zoeken, zullen merken dat ze binnen de 
NGV meer antwoorden zullen krijgen op vragen, die My Heritage nooit zal 
beantwoorden! Succes. [C.B. - v.d. E]. 

FAMILLEMENT·s oktober 2014 
Met de trein en de bus kwam ik die ochtend wat verlaat aan bij de mooie 
Hooglandse kerk in Leiden. Door de vertraging met de trein, heb ik nog net het 
laatste kwartier van 'Verborgen Verleden' met het interview met Aaf Brandt 
gezien. Een leuk progamma - ik heb de meeste afleveringen uit deze serie 
gezien met de andere BN-ers, waarin zij gevolgd worden naar verschillende 
(soms bekende) archieven en instellingen, op zoek naar hun voorvaderen. 
Ze laten ook delen van de stamboom van de BN'ers zien, en natuurlijk de zo 
interessante verhalen die verteld worden. Zo leer je weer wat bij, zo van "oh ja 

daar kan ik ook eens naar gaan zoeken". 
Het is ook leuk om te zien wanneer ze naar Engeland, Duitsland of andere 
landen gaan om daar in archieven of kerken te zoeken naar gegevens. 
Ik heb er ook een boek van gekocht (het Stamboomboek). Dit boek wijst u de 
weg bij het zoeken, vinden en verwerken van gegevens over uw familiege
schiedenis. 
Op de Famillement-markt was het druk: er zijn die dag naar schatting 3300 
mensen geweest, zo las ik op de website van Famillement. 
Veel gezien en mensen gesproken. Het is toch altijd weer leuk als je bekenden 
tegenkomt. En bij elke stand lag wel een folde1tje of infonnatie die je mee kon 
nemen of ze vertelde er wat over. Tja, en als je naar huis gaat, dan is je tas wel 
gevuld ·met folders en/of tijdschriften. 
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Er waren verschillende thema's die met genealogie te maken hadden. Ook over 
computerprogamma's, zoals GensDataPro enz. 
Zo kwam ik ook bij E1fgoed Leiden en omstreken. Zij hebben sinds juni een 
nieuwe website www.erfgoedleiden.nl Ik heb er de volgende dag een kijkje 
genomen: het is een uitgebreide en mooie website, die genomineerd is om 
'Website van 2014' te worden. 
Een andere mooie website is Delpher: www.Delpher.nl Een soort van 'digitaal 
schatgraven' bij de Koninklijke Bibliotheek. U kunt er een groot aantal kranten, 
tijdschriften en boeken doorzoeken. Deze Website is nog maar een jaar in de 
lucht. 
Leuk te vermelden dat één van mijn voorvaders: Jan Silje (op 1 juli 1738) en 
diens vader Jan/Jean Se lier ( op 5 november 1715) gedoopt zijn in· de 
Hooglandse kerk in Leiden. 
Een paar weken eerder las ik in de NGV Nieuwsbrief dat Robert Philippo van 
PhilGene www.philgene.comis ook aanwezig zou zijn. Hij is expe1t op het 
gebied van Nederlands - Frans verwantschaponderzoek gebaseerd op genea
logie. En dus dacht ik: dat komt mooi uit. 
Eén van mijn voorouders Selje/Sellier komt uit Noord-Frankrijk. 
Ik kwam niet verder dan Jan Silje/Sellier. Ik heb dat met Robert Philippe 
besproken en vroeg hem of hij mij wellicht verder kon helpen. Een paar weken 
later kreeg ik een mailtje dat hij wat gevonden had: zij zouden geboren moeten 
zijn in Amiens in Noord-Frankrijk, volgens het archief in Leiden. 
Ik heb zelf ook gekeken op de nieuwe website, en daar stonden meer gegevens 
op. Er stond geen Jan maar Jean, en van zijn vrouw heb ik nu wel een achter
naam kunnen vinden. Zij moeten het wel zijn. Robert Philippo zou een mailtje 
sturen naar het archief van Amiens in Frankrijk. 
Dus: heeft uzelf ook ·voorouders in Frankrijk en komt u er niet goed uit, dan 
kunt u ook de website raadplegen. 
Zo doe je ook ideeën op, en probeer ik zelf een verhaal te schrijven over mijn 
voorouders. 
Op de webstite van Gezinsboom www.gezinsboom.nl (Uw familie in een boek) 
kunt u foto's, trouwkaarten, geboo1tekaartjes en rouwkaarten bewerken en kunt 
u zelf een verhaal schrijven of laten schrijven en daarvan een boek laten 
maken. Zij kunnen u daarbij helpen of u kunt zelf aan de slag gaan. 
In Familie in Beeld www.familieinbeeld,nl staan voorbeelden en allerlei tips 
met gezinbladen en knipsels die u kunt bewerken. Met tips over zoeken naar 
gegevens en foto's bewerken. 
Er staat ook een artikeltje in kwartaalblad "1340" in het blad NOV afd. 
Rotterdam Nr. 3 blz 638/639. Ik weet dat RoelofVe.nnik ook boeken schrijft, 
daar zou hij ook wat over kunnen vertellen. Of een lezing geven. 
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Het was allemaal erg interessant. Tussendoor nog een lezing bijgewoond, wat 
gedronken en heerlijk Chinees gegeten. 
Ik heb ook wat foto's gemaakt van de kerk. Dat doe ik altijd als ik weet waar 
mijn familieleden geboren/gedoopt of getrouwd zijn, waar ze gewoond hebben 
enz. 
Het was al 20.30 uur toen ik weg ging. Ik kon nog net met het pendelbusje 
mee en haalde de trein van 2 I .00 uur. En zo was ik om 22.30 uur thuis. 
Het was een leuke en erg interessante dag op Famillement in Leiden. 

[Rob Voogt] 

GENEALOGIE ter inzage 
. We kregen van mevrouw C. Rolfast een berichtje dat zij - wegens verhuizing -
~ e genealogische onderzoeks-resultaten van haar moeder (enkele multomappen 
vol met losse gegevens etc. over de familienaam Cannegieter, waarbij ook de 
namen Foeken en Van den Burg worden vermeld) naar de families van haar 
vader en haar familie, vanaf 1875, met een stuk levensbeschrijving van de 
familie vanaf 1900. Zij vindt het (uiteraard) 'zonde' om dit allemaal weg te 
gooien, en we hebben het dan ook graag bij haar opgehaald. 
De mappen zullen (maar alléén na uw voorafgaande aanmelding) op 24 januari 
ter inzage liggen, waarna we er een goede bestemming voor gaan zoeken. [ao] 

Bestuur en redactie 
van de af deling 
Rotterdam e.o. van de NGV 

wensen u 
fijne feestdagen en een 
(genealogisch) goed en 
gezond 2015 toe! 

Graag tot ziens op onze nieuwjaarsbijeenko111st op zaterdag 24 januari a.s.! 
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. . 
1mpress1es 
van het 
Famillement 
op woensdag 
8 oktober '14 
in Leiden 

foto's: 
Rob de 
Yoogt 



t 340 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 
Verel')iging. 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'2014 € 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: 
R.K. Vennik (Roelof), Burg. Van Slijpelaan 45, 3077 AD Rotterdam 

tel. (010) 479 0668, e-mail: rkvennik@gmail.com 
secretaris: 
A. Ouwendijk (Arie), Kortedijk 16 a-b (naast de molen), 3134 HB Vlaardingen 

tel. 06 55 532 655, b.g.g. (010) 434 2474, e-mail: ngv@ouwendijk.nl 

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

(0180) 522 090 / 06 5137 0460, e-mail: wepsterjc@planet.nl 

lid / programma-commissaris: 
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@ouwendijk.nl 

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

PR-zaken en redactie website: vacature 

afgevaardigden Land.Verg. NGV: Roelof Vennik en Conny Biesheuvel 

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

Ondersteuning computerzaken: vacature 

website: http://rotterdameo.ngv.nl 

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