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Van de redactie  
  

Welkom  bij deze tweede uitgave van de volledig vernieuwde 1340.  

  

Het hoofdbestuur van de NGV heeft vorig jaar besloten een test te starten met 

het centraal drukken en verzenden van de afdelingsbladen. De afdeling 

Rotterdam e.o. heeft besloten deel te nemen aan deze test, deze keuze leidde 

er toe dat de gehele uitgave vernieuwd is. Dat betreft vooral het technische 

deel, inhoudelijk treft u de bekende rubrieken aan.  

  

Redactie:  Conny Biesheuvel-van den Eijnden  

    Janneke van Andel  

    Regina Philip  

    Fred Janssen (eindredactie en samenstelling)  

  

Gaarne vernemen wij uw mening over deze uitgave, dat kan per e-mail naar 

redactie1340@rotterdameo.ngv.nl, of tijdens één van onze bijeenkomsten.  
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[Fred Janssen, webmaster]  

Verslag Genealogisch café en laptop middag 19 

maart 2016  

Er waren tijdens het "genealogisch café" 22 aanwezigen.  

Onze voorzitter, Roelof Vennik, opende de bijeenkomst met een woord van 

welkom. Daarna vertelde Conny Biesheuvel kort over haar eigen genealogisch 

onderzoek en eindigde met de woorden: "U mag deze mensen vandaag 

"misbruiken" Ik zou zeggen: Doe het gewoon!"  

De volgende spreker was Leonard van Kessel, die zich voorstelde en via een 

scherm liet zien wat hij ons, leden van de NGV, kan aanbieden op het gebied 

van cursussen over genealogisch onderzoek en vooral over Oud Schrift 

(Paleografie).  

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: Leonard van Kessel; tel. 06 

53768112, e-mail: leonard@paleografie.nl  

Na Leonard nam Conny het woord om de diverse specialisten onder de 

aanwezigen te benoemen:  

• Leden die goed kunnen zoeken m.b.v. een pc  

• Leden die goed weten te werken met Gens Data Pro  

• Leden die goed oud schrift kunnen transcriberen  

• Leden die u verder kunnen helpen met genealogisch onderzoek  

Er werd veelvuldig gebruik gemaakt van de kennis van deze specialisten. De 

middag verliep zeer gemoedelijk en de aanwezigen waren erg enthousiast.  

Kennis en kennissen. Zien en gezien worden.  

Maar het belangrijkste??? (niet)leden, die we daarvoor nooit hebben gezien, 

waren vanmiddag aanwezig...   

[Conny Biesheuvel-van den Eijnden, bestuurslid]  

Verslag afdelings-ledenvergadering  NGV afdeling 

Rotterdam en omstreken  

gehouden op zaterdag 9 april 2016  in Museumpaviljoen De Joon, 

Westhavenkade 53a te Vlaardingen  

Aanwezige bestuursleden: Roelof Vennik (voorz.), Arie Ouwendijk (secr.), Jan 

Kees Wepster (pmr.), Nico Lambermon, Fred Janssen (webmaster) en Regina 

Philip (aankomend bestuurslid). Daarnaast plm. 15 afdelingsleden.  
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1. Om 13:35 uur opent voorzitter de bijeenkomst en heet alle aanwezigen 

hartelijk welkom.  

2. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld en er is bericht van 

verhindering van Conny Biesheuvel en van Rob Lambermon. Ook het 

verslag van 11 april 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld – met dank aan 

secretaris.  

3. Het Jaarverslag van secretaris over 2015 wordt eveneens onder 

dankzegging vastgesteld, met als enige aanvulling dat het regio-overleg 

óók regio Rijnland omvat.  

4. Financieel verslag van penningmeester wordt eveneens – zonder op- of 

aanmerkingen – vastgesteld. Ook penningmeester wordt van harte 

bedankt voor zijn (laatste) overzicht.  

5. De kascommissie (Ab Le Noble en Rob Voogt) rapporteert content te 

zijn met gevoerde (financieel) beleid en verleent het bestuur décharge.  

6. Begroting 2016/2017: Wim Scholl informeert of de begroting nog 

hetzelfde blijft omdat 1340 nu (landelijk) centraal gedrukt gaat worden. 

Er zijn nagenoeg geen financiële verschillen: alleen de kosten voor 

verzendklaar maken komen er thans bij (meldt penning-meester). Dit 

werd tot heden door vrijwilligers gedaan. De redactie had gehoopt dat 

de kosten iets zouden afnemen om méér pagina's te kunnen publiceren. 

Daarmee zal in de aanvraag voor de begroting 2017 rekening worden 

gehouden.  

7. Kascommissie: Ab Le Noble is uittredend lid. Rob Voogt blijft nog een 

jaar en Peter den Hartog draait dit jaar in. Als eerste reserve meldt zich 

aan Vincent Klok.  

8. Bestuursverkiezing: penningmeester Jan Kees en bestuurslid Conny 

zijn aftredend. Conny heeft aangegeven weer een periode verder mee 

te willen en wordt bij acclamatie herbenoemd. Jan Kees heeft gemeend, 

na 3 periodes van 3 jaar (sedert 2008 - inderdaad), zijn 

bestuursactiviteiten te willen beëindigen. Hij wordt opgevolgd door 

bestuurslid Nico Lambermon, die de laatste maanden al een deel van 

zijn taken overnam. Sedert enige tijd neemt Regina deel aan 

afdelingsbestuurs- en redactie-activiteiten. Zij wordt thans officieel 

benoemd als bestuurslid. Daarna neemt voorzitter hartelijk afscheid van 
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Jan Kees, vergezeld van enige 'stoffelijke' zaken en wordt Nico officieel 

tot de nieuwe afdelings-penningmeester benoemd.  

9. Jaarlijks herbenoemen van onze afgevaardigden naar de landelijke 

vergadering: Roelof en Conny zijn weer beschikbaar en worden bij 

acclamatie herbenoemd. Voor de komende bijeenkomst (eind april) is 

Roelof echter verhinderd en zal Conny onze 1e afgevaardigde zijn. Eén 

van de andere bestuursleden zal dan haar plaats (als 2e afgevaardigde) 

innemen. Voor volgend jaar wordt al wel gevraagd of er niet een 

kandidaat is voor de functie van 2e afgevaardigde, aangezien Roelof 

dan (eens een keer) wil stoppen, na vele jaren.  

10. Over de landelijke ontwikkelingen binnen de NGV hebben de leden 

kennis kunnen nemen in Gens Nostra (er werd niet door leden gevraagd 

om toezending van de stukken...). Trend zou kunnen zijn dat het blad 

Gens Nostra in de komende periode gaat veranderen naar minder 

uitgaven per jaar (6 ipv. 10).  Ook zou bezuinigd kunnen worden op het 

landelijke centrum in Weesp, alwaar thans al erg veel gedigitaliseerd 

wordt.  Daar loopt nu bovendien een proef met het 'alles in één' maken 

van een nieuwe database, in plaats van de meerdere databases (hoeft 

nu dus maar één keer een zoekopdracht te geven). Boeken en bladen 

komen niet allemaal in aanmerking om te worden gedigitaliseerd, ook al 

vanwege de daarop rustende copyrights. Wel is te constateren dat er 

een teruglopend bezoek is aan het Verenigingscentrum. Daarom is er 

ook nog steeds een zorgelijke situatie ten aanzien van de toekomst van 

ons eigen verenigingscentrum.  

11. Er zijn géén puntjes voor de rondvraag en aldus sluit voorzitter om 14:10 

u de vergadering.  

[Arie Ouwendijk, secretaris]  

Verslag bijeenkomst 9 april 2016  

Onze webmaster Fred Janssen gaf een zeer informatieve en leerzame lezing 

gaf over zoekakten.nl. Zelfs voor iemand die deze geweldige site veelvuldig 

gebruikt viel er nog het nodige te leren. Voor onze voorzitter Roelof Vennik 

was deze lezing zelfs een “eye opener” zoals hij het zelf noemde (zou hij nu 

toch een beetje warm gaan lopen voor computer genealogie?). Fred heeft ons 

tijdens zijn lezing goed wegwijs gemaakt en alles werd natuurlijk door hem in 

duidelijke afbeeldingen op ons projectiescherm weergegeven zodat e.e.a. 

goed te volgen was.  
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Even leek het er begin dit jaar op dat zoekakten.nl zou stoppen. Reden 

hiervoor waren grote wijzigingen en fouten bij Familysearch. Gelukkig blijft de 

website toch behouden.   

Behalve zoeken op akten in Nederland kan men nu ook zoeken in België en 

Suriname. Zoekakten.nl is zelfs begonnen met het indexeren van bijzondere 

collecties zoals DTB’s gesorteerd op civiel en religie. Ook voor de burgerlijke 

stand en bevolking zijn specifieke collecties te vinden wat e.e.a. natuurlijk 

steeds interessanter maakt voor ons als gebruikers.  

Wist u trouwens al dat, indien u niet op een link in de linker kolom klikt maar 

op een link in de kolom “Opmerking” u nog sneller kunt vinden wat u zoekt? 

Vooral het zoeken naar akten in grote steden wordt hierdoor een stuk 

eenvoudiger.   

Vanuit de aanwezige leden waren er tijdens de lezing weer de nodige vragen 

die door Fred graag beantwoord werden. Het was de bedoeling om sommige 

vragen live via internet te beantwoorden. Helaas liet de techniek ons daar 

even in de steek omdat er nog geen wifi aanwezig is in “De Joon” en de 

provider van Fred het ook wat af liet weten. Gelukkig schoot ons lid, dhr. 

Vincent Klok, ons te hulp en kwam er via zijn gsm toch nog een verbinding tot 

stand. Uiteraard onze hartelijke dank hiervoor en ook dank aan Fred dat hij 

deze informatieve lezing wilde houden voor ons.  

Kon u niet aanwezig zijn bij deze bijeenkomst en heeft u wel vragen over het 

zoeken in of indexeren bij zoekakten.nl? Neemt u dan gerust contact op met 

onze webmaster Fred Janssen via onze website of Facebookpagina.  

Na de lezing was het tijd voor de aanwezigen om huiswaarts te keren.  

[Regina Philip, bestuurslid]  

Verslag Famillement 2016  

Donderdag 2 juni 2016 konden we weer ons hart ophalen bij het Famillement 

dat dit keer plaatsvond in Utrecht. De weergoden waren dit evenement goed 

gezind. Er was geen zon maar we hielden het droog en de temperatuur was 

zeer aangenaam. Het was er gezellig druk en op het terrein bevond zich een 

terras waar men even kon gaan zitten voor een hapje en een drankje. Er was 

voor elk wat wils die dag.  
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Foto Rob Voogt  

Natuurlijk waren er heel veel genealogische verenigingen vertegenwoordigd 

waaronder onze eigen NGV en enkele afdelingen van de NGV. Zij voorzagen 

de bezoekers van veel informatie en beantwoordden talloze vragen. Er waren 

ook een paar familieverenigingen waarbij grote aantallen familieleden, 

verwanten en/of mensen met dezelfde achternaam samenwerken. Het was 

mooi om te zien hoe zij hun familiegeschiedenis vastleggen in boekjes, op 

DVD’s, websites en zelfs met periodieke blaadjes zoals ons eigen blad 1340. 

Heel inspirerend allemaal.  

Voor wie meer wil dan alleen maar onderzoek doen waren er stands van 

gespecialiseerde uitgevers waarbij men zelf een familieboek uit kan laten 

geven in kleine oplagen en in allerhande formaten. Er waren drukkers die 

schitterende familiestambomen in soms wel heel groot formaat af kunnen 

drukken. Er waren vertegenwoordigers van welbekende organisaties die wij 

als bronnen gebruiken zoals o.a. het CBG. Wie niet zelf op onderzoek uit wil 

gaan kon terecht bij specialisten die onderzoek uitvoeren in binnen- en 

buitenland.  

Behalve op het buitenterrein was binnen in het Utrechts Archief eveneens veel 

te beleven. Zo ongeveer alle bekende bedrijven die stamboom software 

hebben waren aanwezig. Zij hadden het druk met vragen over hun 
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programma’s. MyHeritage deelde daarnaast gratis big shoppers uit wat handig 

was voor wie het nodige informatiemateriaal vergaard had. Er was zelfs een 

bedrijf dat een soort van familiedocumentaires op film vast kan leggen. Op de 

bovenverdieping kon men o.a. terecht voor onderzoeksvragen m.b.t. tot 

Belgische en Duitse voorouders. Er was een stand van het programma 

“Verborgen Verleden” waar zij leuke hebbedingetjes uitdeelden en ons alvast 

op de hoogte brachten van welke personen in het nieuwe seizoen op zoek 

gaan naar hun verleden. Wie graag creatief bezig is kon terecht bij de stand 

van “Familie in Beeld” dat tegenwoordig digitaal als blog beschikbaar is.  

Natuurlijk kom je op een dag als deze ook bekenden tegen. Onze voorzitter 

Roelof Vennik en oud-penningmeester Jan Kees Wepster zag ik er rondlopen 

en we hebben uiteraard even met elkaar gebabbeld. Onze vrienden van “Ons 

Voorgeslacht” stonden buiten met een informatiekraam. Wist u dat zij ook lid 

zijn van onze afdeling? Onze eigen webmaster Fred Janssen stond vanaf 

15:00u in de stand van WieWasWie om bezoekers verder te helpen. Er waren 

in de omgeving diverse lezingen te volgen waar ik zelf helaas niet aan 

toegekomen ben maar gelukkig was onze “hoffotograaf” Rob Voogt ook naar 

het Famillement gekomen om voor ons e.e.a. op de gevoelige plaat vast te 

leggen. Hij was goed voorbereid naar Utrecht gekomen om zijn vragen te 

stellen bij o.a. GensDataPro en heeft het boek “Burgerlijke stand en 

bevolkingsregister” meegenomen.  

Rob is tevens naar een lezing en een workshop geweest en schrijft ons 

daarover het volgende: “Ik ben bij een lezing van Maarten van Rossem 

geweest in de Lutherse Kerk. Maarten heeft een paar jaar geleden meegedaan 

met het programma “Verborgen Verleden”. Hij vertelde in zijn lezing over zijn 

eigen ervaringen op het gebied familiegeschiedenis en zijn opvatting over de   
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  Foto Rob Voogt  

zin en onzin daarvan. Zijn drijfveer was nieuwsgierigheid maar niet vanuit die 

eigenaardige zoektocht naar jezelf en andere kulpraat, zoals hij het zelf zo 

plastisch noemde.  

Bij de workshop storyteling van Peter Faber (niet van televisie en ook geen 

familie) was ik ook. Hij vertelde niet alleen hoe je een verhaal moet maken 

maar we moesten ook zelf aan de slag. Daar zat je met z’n tweeën of vieren 

en dan zelf vertellen over je voorouders.”  

Voor wie nog eens na wil kijken welke organisaties aanwezig waren en wat er 
te beleven viel kan ik aanraden om nog even te kijken op de blog van het 
Famillement want hier alles benoemen zou een hele editie van 1340 kunnen 
vullen.  http://famillement.blogspot.nl/2013/04/programma-
famillement2016.html   

Met dank aan Rob voor zijn bijdragen sluit ik dit verslag af met de woorden dat 

het Famillement een groot succes was dat hopelijk nog vaak herhaald zal 

worden.  

[Regina Philip, bestuurslid]  

Verslag Genealogisch café Gouda 04 juni 2016  
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Voor het eerst heeft onze afdeling samengewerkt met het Streekarchief 

Midden-Holland en de Historische Vereniging “Die Goude”. Een 

samenwerking die uitermate prettig verlopen is en wij hartelijk ontvangen 

werden. Ondanks het prachtige weer wisten toch aardig wat mensen de 

Chocoladefabriek in Gouda te vinden.  

Om 13:30u was de zaal open voor een kopje koffie of thee. Vervolgens werd 

om 14:00u de middag officieel geopend door Gert Jan Jansen van “Die 

Goude”. Hij sprak een warm woord van welkom en vertelde de bezoekers wat 

zij deze middag konden verwachten. Er waren 2 zalen beschikbaar waar 

lezingen werden gehouden en de dames van het streekarchief zaten klaar bij 

de helpdesk op de 1e verdieping om te helpen bij onderzoek in het archief. Zij 

hadden het zo druk dat er af en toe een kleine rij wachtenden ontstond.  

Onze voorzitter Roelof Vennik hield een lezing over heraldiek genaamd 

“Familiewapens, heb ik er één en wat staat erop?”. Hij heeft zijn uiterste best 

gedaan om deze complexe materie zo eenvoudig mogelijk uit te leggen zodat 

e.e.a. goed te begrijpen was voor de aanwezigen. Hij is daar volgens mij aardig 

in geslaagd. Er werd geïnteresseerd geluisterd en het publiek stelde hele 

specifieke en praktische vragen. De 2e lezing van Roelof ging over “Oral 

History”, sommigen van ons ligt deze interessante lezing nog vers in het 

geheugen. Al was dit een enigszins ingekorte versie, het vertederende beertje 

was ook nu weer te zien.  

Op de 1e verdieping hield onze webmaster Fred Janssen zijn lezingen. Dat 

computer genealogie aan populariteit wint was goed te merken aan de volle 

zaal bij “Welke stamboomsoftware is er en wat kan ik er mee?” waar Fred mee 

begon. De lezing “Emigranten, waar zijn mijn voorouders gebleven?” was ook 

heel leerzaam. Er werden goede tips gegeven waar men mee aan de slag kan 

op zoek naar familie die plots verdwenen lijkt te zijn en waarvan later blijkt dat 

ze uitgeweken zijn naar het buitenland.  

Tot slot was er weer even de gelegenheid om bij elkaar te komen voor een 

kopje koffie en een praatje. Een leuk groepje maakte daar dankbaar gebruik 

van om nader kennis met elkaar te maken en informatie en ervaringen uit te 

wisselen.   

Het was een geslaagde middag die we vast en zeker in de toekomst nog 

weleens zullen herhalen.  

[Regina Philip]  
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Het bewijs in de genealogie  
Begin 2016 bezocht ik de jubileumbijeenkomst van de Hollandse Vereniging 

voor Genealogie. Hier hield de heer Denis Verhoef een uiterst interessante 

lezing over het bewijs in de genealogie. Ik vroeg hem na afloop naar de tekst 

van zijn PowerPoint presentie die hij mij terstond toezegde. Deze tekst vormt 

dan ook de basis van dit artikel.  

Ik ben zo vrij geweest de tekst, hier en daar, aan te vullen en hier ook de rol 

van de uitkomsten uit DNA-onderzoek mee te nemen.  

   

In de laatste decennia lijkt zich een steeds grotere kloof af te tekenen tussen 

de ervaren genealoog en de snelle stamboomneuzelaar die al na korte tijd te 

hebben gesurft op het internet weer afhaakt.  

De gemakzuchtige genealoog bekommert zich zelden om bronvermelding of 

een degelijke onderbouwing van zijn onderzoeksresultaten.  

Terecht maakt ook de heer Verhoef in zijn presentatie het onderscheid tussen 

wettig en biologisch bewijs. Hij gooit daarbij de knuppel in het hoenderhok met 

de vraag in hoeveel gevallen het wettig vaderschap ook het biologisch 

vaderschap is.  De onderzoeker komt op 97 à 98%.   

Wat betekent dit voor een kwartierstaat of een stamreeks?  

De conclusie is, vertrouw één van de wettige grootvaders van uw wettige 

overgrootouders niet. Rekenen we met de kans van 97% dan zitten we bij een 

stamreeks van 23 generaties met meer dan 50% kans op een fout. Voor 

eenieder van u is Karel de Grote (geb. 748) als biologische voorouder een 

statistische illusie. Ik leg hier een andere theorie naast die deze bewering op 

een andere wijze en via een andere weg onderschrijft.  

Maarten Lermeseau (KU Leuven) geeft in zijn onderzoek aan dat er in de 

voorbije eeuwen minder kinderen door de melkboer of de postbode zijn 

verwekt dan wij denken. Er bestond tot voor enkele jaren de hardnekkige 

bewering dat heden ten dage ongeveer 10% van de geboren kinderen een 

vader heeft die niet hun biologische vader is zonder dat het kind of de 

zogenaamde vader daarvan op de hoogte zijn.  

Wanneer we deze bewering zouden volgen zou dit betekenen dat, wanneer 

men in mannelijke lijn zou volgen, het nagenoeg zeker zou zijn dat de oudst 

bekende voorvader helemaal niet de biologische voorvader is. Een bewering 
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waar de genealoog niet vrolijk van kan worden maar DNA-onderzoek bracht 

de vreugde in onze gelederen weer een beetje terug.  

Al in 2009 startte er een grootschalig genetisch onderzoek in Vlaanderen dat 

werd georganiseerd door Familiekunde Vlaanderen en het laboratorium 

forensische genetica van de Katholieke Universiteit Leiden (KUL). Door middel 

van twee onafhankelijke methodes heeft men het gemiddelde percentage voor 

de laatste 400 jaar kunnen berekenen via 1500 Vlaamse mannen die 

representatief zijn voor de hele Vlaamse populatie.  

De eerste methode bestond uit het veelvuldig vergelijken van Y-chromosoom 

varianten van twee mannen die volgens genealogische gegevens een 

gezamenlijke voorouder moesten hebben die minstens zeven generaties 

eerder had geleefd. Bijna altijd had zo'n tweetal een identiek Y-chromosoom 

zoals men mag verwachten van mensen die van dezelfde man afstammen. Er 

waren slechts enkelen met een verschillend Y-chromosoom waar een 

onbekende vader was binnengeslopen.  

Berekeningen stelden vast dat tussen de 0,41% en 1,75% van de kinderen niet 

verwekt was door de vader die vermeld stond. Dit onmiskenbaar, niet te 

weerleggen, bewijs ontkracht de 10% theorie die in 2005 ook door mij nog 

werd onderschreven.  

Voor de tweede methode verwijs ik naar de volgende web-pagina: 

http://www.scilogs.be/eos-gastblog/het-fabeltje-van-de-melkboer-en-de-postbode  

Het achterliggen wetenschappelijk artikel “Low historical rates of cuckoldry in 

a Western European human population traced by Y-chromosome and 

genealogical data (Lamuseau e.a.)  on-line: Proceedings of the Royal Society.” 

is middels een  link op bovengenoemde pagina ook te vinden.  

Het wetenschappelijk bewijs  

Over het wetenschappelijk verkregen bewijs in de genealogie is inmiddels al 

veel geschreven. Er kan niet genoeg worden gezegd dat een degelijk 

genealogisch onderzoek niet bestaat uit het kritiekloos kopiëren van anderen 

dat al dan niet op het internet is geplaatst. Wat is er voor nodig een bepaalde 

hypothese zoveel mogelijk zich te laten ontwikkelen tot een bewezen stelling. 

Wat kan ons hierbij helpen als zeker vóór 1650 genealogisch interessante 

bronnen steeds zeldzamer worden?  
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1. Vernoemingen (of vernoemingsgebruiken in een bepaalde streek) 

toenamen  

2. Sociale en juridische context  

3. Naamgeving en vernoemingen  

4. Onroerend goed  

5. Doopgetuigen en borgen  

6. Plaats- tijd en naamgenoten  

7. Heraldische uiting als bewijs voor eventuele afstamming  

8. Volg de 7 pijlers voor solide genealogisch onderzoek  

9. Een patroniem is soms slechts een richtlijn voor een vader-zoon relatie 

maar geen sluitend bewijs op zich  

10. Volg het erfgoed, zie ook punt 4, eigendom of leen.  

Laten we in eerste instantie spreken van hypothesen en niet van bewijzen. We 

blijven redeneren op basis van onvolledige informatie. Laten we daarom 

steeds opnieuw onze kansen vergroten door opnieuw te zoeken naar 

aanvullende informatie waarmee we onze eerdere hypotheses kunnen 

onderbouwen of juist ontkrachten.  

[Roelof Vennik]  

OPROEP  

De genealogische café’s die we sinds het najaar 2015 organiseren worden 

druk bezocht en worden zeer gewaardeerd door de aanwezigen. Het bestuur 

zou deze bijeenkomsten graag ook elders in de regio organiseren.  

Daarvoor zijn we op zoek naar geschikte locaties in het zuidelijk deel van de 

provincie; we zoeken een betaalbare ruimte voor ongeveer 30 – 40 personen 

met voldoende parkeergelegenheid, goed bereikbaar met openbaar vervoer 

en bij voorkeur voorzien van wifi.  

Uw suggesties ontvangen we graag per e-mail naar:  

conny@rotterdameo.ngv.nl   
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Voorlopig programma najaar 2016  

Voor komend najaar hebben we nu de volgende bijeenkomsten op het 

programma staan.  

⇒  Zaterdag 17 September: Genealogisch café  

⇒  Zaterdag 8 oktober: Lezing 'Hoe heette Christiaan?'   

Annemieke van der Vegt vertelt over haar onderzoek naar haar 

Afrikaanse voorvader Christiaan van der Vegt.   

  

Bij toeval ontdekte Annemieke van der Vegt dat ze rechtstreeks afstamt 

van een man die geboren is op de Kust van Guinee en die halverwege 

de achttiende eeuw als jongetje werd meegenomen naar Nederland. 

Die ontdekking vormde de aanzet tot een spannende speurtocht naar 

zijn leven. Zij neemt ons niet alleen mee naar het achttiende-eeuwse 

stadhouderlijk hof in Den Haag, maar voert ons ook langs  kermissen.  

   

Haar onderzoek is nog lang niet ten einde, want zoals bij elke 

genealoog, ook zij heeft een aantal losse eindjes.   

  

Tijdens haar lezing gaat Annemieke van der Vegt dieper in op  haar 

onderzoek naar Christiaan van der Vegt, waarbij ze ook antwoord 

probeert te krijgen op een aantal vragen.  

  

In de pauze is er muziek die hoogstwaarschijnlijk ook door Christiaan 

gespeeld is.  

   

Het onderzoek gaat van Den Haag, naar Leeuwarden, Weesp, 

Amsterdam, Krefeld en aan het eind van zijn leven is hij weer in Den 

Haag op de kermis deze keer en gaat er een brief naar Koning Willem I 

die hij als kind gedragen heeft.  

   

Al nieuwsgierig geworden? Kijk dan alvast op; 
www.facebook.com/christiaanvandervegt en 
www.hoeheettechristiaan.nl  
  

Annemieke heeft een blog waar ze wekelijks over de zoektocht op 

schrijft en een facebookpagina waar de volgers van de zoektocht op de 

hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Zij zal tijdens de 
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lezing ook vertellen over de andere digitale middelen die zij gebruikt om 

het leven van haar voorvader te kunnen vertellen.   

CONNY’S COLUMN (18)  

Is het u ook opgevallen, dat er in de maanden mei en juni veel plaatselijke 

rommelmarkten zijn en dat je dan de aanwezigen ziet lopen, zwaar bepakt met 

tassen vol boekenW  

  

Er is een grote kans dat ik daar tussen loop. Een wagentje op wieltjes achter 

me aantrekkend, begeef ik me naar de kraam met 2e-hands boeken “om mijn 

bekende slag te slaan.” Ik moet u wel bekennen, dat ik in de loop der jaren 

steeds kritischer ben geworden met het kopen van boeken. Oorzaken? Het lid 

zijn van een boekenleesclub van Vrouwen van Nu, waarmee we elke laatste 

maandag van de maand een gekozen boek bespreken, het lid zijn van de NGV 

en het gebruik van internet.  

  

Twee titels wil ik met deze column even onder uw aandacht brengen. 

“Magdalena” van Maarten ’t Hart en “Het zwijgen van Maria Zachea” van Judith 

Koelemeijer.  

Ik heb zoveel respect voor deze twee auteurs, die een boek geschreven 

hebben over hun familielid en/of familieleden. Maar vooral de manier waarop 

ze dat gedaan hebben.  

Misschien wilt u, als NGV lid ooit ook iets publiceren over uw familieonderzoek.  

Dat kan “eenvoudig” door namen en data te registreren, misschien voorzien 

van enkele persoonlijke foto’s of verhaaltjes die u over de familie te weten bent 

gekomenW  

Maar HOE fantastisch moet het zijn, om uw gegevens te verwerken in 

boekvorm zoals eerder genoemde auteurs gedaan hebben?  

Kan ik dat wel? Eerlijk geschreven, is dit wel een te hoog niveau voor mijzelf, 

maar ik kan altijd een poging wagen toch?  

  

Mijn medebestuursleden noemen me weleens “het animeer-meisje” van onze 

afdeling  

NGV Rotterdam e.o., maar ik moet de lat voor mijzelf niet te hoog gaan leggen 

want dan word ik “het kannie-meer” meisje en dat mag niet gebeuren.  

  

Ik wens u dan ook een hele prettige zomertijd toe, geniet ervan, net zoals ik 

ga doenW  
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[Conny Biesheuvel—van den Eijnden]  



 

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

Roelof Vennik, tel. (010) 479 0668, voorzitter@rotterdameo.ngv.nl    
secretaris:   Arie Ouwendijk, tel. 06 55 532 655, (010) 434 2474, secretaris@rotterdameo.ngv.nl 

penningmeester: Nico Lambermon, tel 0181-611586, penningmeester@rotterdameo.ngv.nl 

bestuurslid / programma-commissaris:  
  Conny Biesheuvel - van den Eijnden, tel. (0186) 60 12 15, conny@rotterdameo.ngv.nl 

bestuursleden: Fred Janssen (webmaster), tel. 06 5373 0408, webmaster@rotterdameo.ngv.nl  

 Regina Philip, regina@rotterdameo.ngv.nl  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

De taken zijn als volgt verdeeld:  
eindredactie blad 1340:   Fred Janssen,   
redactie blad 1340:     Conny van den Eijnden, Janneke van Andel , Regina Philip  
        en (foto’s) Rob Voogt  
        e-mail: redactie1340@rotterdameo.ngv.nl leden-

administratie:    Nico Lambermon  

  

1340 
    

is het jaar waarin op 7 juni Rotterdam stadsrechten werden verleend door  

graaf Willem IV, en tevens de naam van het afdelingsblad van de Afdeling  

Rotterdam en Omstreken van de Nederlandse Genealogische Vereniging.  


