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Van de redactie 

Doordat de samensteller van 1340 een aantal maanden ziek was is het he-

laas niet eerder gelukt een nieuwe 1340 voor u te maken.  

 

Om de pijn enigszins te verzachten is deze 1340 dikker dan gebruikelijk, net 

als de volgende uitgave. Daardoor was er ruimte voor 3 artikelen van redac-

tielid Janneke van Andel die al heel lang op de plank lagen. 

 

Overigens is de reactie zoals altijd op zoek naar mooie verhalen voor 1340. 

we ontvangen die graag op ons redactieadres (zie colofon). 

 

Kopijdatum voor de winteredite van 1340 is: 27 november 2017 

 

Redactie: Conny Biesheuvel-van den Eijnden 

  Janneke van Andel 

  Regina Philip 

  Fred Janssen (eindredactie en samenstelling) 

 

[Fred Janssen, webmaster] 
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Van de voorzitter 

Het is weer voorbij die mooie zomer, die zomer die begon zo wat in mei. We 

dachten dat er geen einde aan zou komen. Maar nu is die zomer nu toch 

echt voorbij. 

In de afgelopen periode bleek hoe kwetsbaar we als bestuur waren toen we 

door onverwachte omstandigheden 1340 niet op tijd konden uitbrengen.  Als 

bestuur zijn we nu zo ver dat elk van ons minstens één ander bestuurslid 

volledig kan vervangen zodat niemand meer echt onmisbaar is. 

Afhankelijkheid van de computer is altijd één van mijn kritiekpunten op het 

dagelijks leven en ook op de tegenwoordige genealogie beoefening. Toch is 

het zeker niet alleen kommer en kwel en is de computer niet langer weg te 

denken in ons leven. Soms vind je prachtige dingen die je anders niet ge-

makkelijk zelf had kunnen vinden. Te ver weg, geen tijd noem maar op. 

Al meer dan 45 jaar was ik op zoek naar de overlijdensdatum van mijn bet-

overgrootvader Klaas Eertwijns Boswijk, Niet in de Burgerlijke Stand en Be-

volkingsregister te vinden en dankzij een overlevering gehoord van mijn 

moeder weet ik dat hij rond 1851 in de Oostzee moet zijn verdronken. Op 

www.scheepsindex.nl vond ik mooie gegevens. 

Het bleek dat hij op 24.10.1851 Elseneur in Denemarken was gepasseerd 

met een  lading lijnzaad uit Riga met zijn schip de kof Ceres. Sindsdien 

werd zijn schip vermist en de kapitein was met bemanning omgekomen op 

de Noordzee.  Ik vond hier ook de reder, het tonnage, de scheepswerf waar 

het schip was gebouwd, zijn kapiteinsvlag en het zeemanscollege. Een 

mooie vondst achter de computer.  

In wens u een mooie herfst en winter met veel mooie vondsten. 

 

[Roelof Vennik, voorzitter] 
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Dag van de middeleeuwen, een verslag 

Op zaterdag 13 mei j.l. organiseerde de afdeling Rotterdam e.o in het Geu-

zencollege te Vlaardingen de ‘Dag van de Middeleeuwen’. De toegang voor 

dit evenement was gratis voor zowel NGV leden als niet-leden. Voor deze 

dag had het afdelingsbestuur 4 sprekers 

uitgenodigd die hun kennis met de aanwe-

zigen wilden delen. Ook werden verschil-

lende organisaties in staat gesteld een in-

formatie-stand te beheren.  

Nadat de afdelingsvoorzitter de aanwezi-

gen welkom had geheten werd de dag door 

de landelijk voorzitter Peter de Bruin geo-

pend. De heer de Bruin wees op het be-

lang van dit soort initiatieven en bedankte 

het afdelingsbestuur. Ons bestuurslid Con-

ny Biesheuvel leidde vervolgens op haar 

eigen zo unieke wijze, verkleed als heraut 

en als Middeleeuws jonkvrouwe te paard, 

de sprekers in. 

Tussen de lezingen in was er voor de aanwezigen voldoende tijd om een 

broodje of een drankje tot zich te nemen. Dit werd op uitstekende wijze ver-

zorgd door Mevr. Ouwendijk en de familie Lambermont. Daarnaast was er 

gelegenheid om de verschillende stands te bezoeken en daar o.a. vragen te 

stellen, boeken, tijdschriften en/of DVD’s met bronmateriaal aan te schaffen. 

De eerste spreker was de bekende heraldicus Henk 't Jong met de tekst 

‘Waarom zelfs u een wapen mag hebben’. De heer 't Jong gaf een duidelijk 

beeld van dit fenomeen en had een mooie power point presentatie om alles 

de verduidelijken. Het bewees maar weer dat je niet van adel hoeft te zijn 

om een wapen te voeren. Ook verduidelijkte hij de wijze hoe we naar een 

familiewapen moeten zoeken wanneer er in de familie geen wapen bekend 

is. 
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De lezing van de historicus Arie van Ede gaf 

ons een verrassend beeld van de late Middel-

eeuwer die volgens hem grote overeenkom-

sten vertoonde met de hedendaagse mens. 

Het boek dat hij over dit onderwerp schreef 

was bij hem te verkrijgen. 

De derde lezing van Rob Dix (oud voorzitter 

NGV) was vooral gericht op de mogelijkheden 

aansluiting te vinden op de Middeleeuwse 

voorouders. Zo wees hij in een interessante 

theorie op het begrip kwartierverlies. Het 

veelvuldig voorkomen hiervan maakt dat een 

beperkt aantal Middeleeuwers in veel kwar-

tierstaten voorkomen maar theoretisch ook in 

de eigen kwartierstaat meerdere malen zullen 

voorkomen. Het mogelijk resultaat van het 

vinden van Middeleeuwse voorouders is in 

grote mate afhankelijk van grondbezit. Waar de bronnen schaars worden 

werd het grondbezit in de Middeleeuwen vaak wel geregistreerd.  

De laatste lezing van de heer Willem van Maren getiteld ‘Genealogie als het 

moeilijk wordt’ werd zeer verhelderend en open gebracht. Een prettig ver-

haal bij een lastig onderwerp. 

Veel mensen liepen af en aan en ook 's middags kwamen er nog mensen 

kijken.  Wanneer we onze standhouders meetellen werd de dag tussen 70 

en 80 belangstellenden bezocht. De vele reacties waren zeer positief. We 

kijken dan ook terug op een mooie en vooral leerzame dag en danken ieder-

een die deze dag tot een succes heeft gemaakt. 

[Roelof Vennik – Voorzitter] 

Cursus GensDataPro 

Met het oog op de invulling van het nieuwe seizoen 2017/2018 willen wij 

graag weten of er interesse bestaat voor een cursus GensDataPro. Laat het 

ons secretaris weten (zie colofon). 
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Programma  

Conny heeft voor de komende maanden weer het nodige georganiseerd. 

Maar we horen toch ook graag van onze leden welke onderwerpen ze graag 

behandeld willen zien. Stuur een berichtje aan onze secretaris of naar 

Conny zelf natuurlijk. Zie onze colofon voor de details. 

Najaar 2017 

De komende maanden hebben we de volgende bijeenkomsten op het pro-

gramma staan: 

14 oktober  Mira Benes laat zien hoe je zelf een boek kunt ma 

   ken zie pagina 10 voor de details 

18 november Genealogisch café 

De bijeenkomsten van de afdeling worden doorgaans gehouden in museum 

paviljoen 'De Joon'. 

Westhavenkade 56 

3131 AG Vlaardingen  

Dit paviljoen bevindt zich tegenover het Vlaardinger museum. 

Denkt u er bij een bezoek aan onze bijeenkomsten in Vlaardingen aan dat 

de Hoekse Lijn nog steeds buiten gebruik is? Zie de website van de RET 

voor meer informatie over het vervangende vervoer. 

Winter en voorjaar 2018 

Voor het volgende jaar hebben we de volgende bijeenkomsten op het pro-

gramma staan; 

13 januari   Nieuwjaarsreceptie 

17 februari  Lezing 

17 maart  Genealogisch Café 

14 april  Nog te bepalen 

19 mei  Nog te bepalen 



1340 NGV afdeling Rotterdam e.o. 23 Jaargang 31, no. 2 zomer/herfst 2017 

Zaterdag 14 oktober 

Lezing: zelf een boek maken 

Door Mira Benes 

Het uitzoeken van de eigen familiegeschiedenis leidt er vaak toe dat velen 

de behoefte krijgen om deze ook vast te leggen in een boek. Zo kan de fami-

liegeschiedenis op een mooie manier generaties lang doorgegeven worden. 

Maar hoe geef je een boek uit? Dat 

komt Mira Benes ons zaterdag 14 

oktober a.s. tijdens haar lezing 

over dit onderwerp uitleggen. 

Zij laat ons zien hoe je met Pro-

book.nl zelf je boek kunt schrijven 

met gebruik van Word en hoe je dit 

vervolgens klaar kunt maken voor 

het drukproces. 

Waar plaats je de titel, wat is een 

colofon, welk formaat, welke mar-

ges te gebruiken, hoe afbeeldingen 

in te voegen, het komt allemaal 

aan de orde. Iedereen krijgt bovendien een gedrukte handleiding zodat je 

later alles ook nog eens rustig na kunt lezen. 

Zoals altijd is deze bijeenkomst vrij toegankelijk voor iedereen dus kom ook 

en neem gerust iemand mee. De inloop is vanaf 13:00u 

Details locatie: http://www.museumvlaardingen.nl/Bezoek/Adres 

Bezoekers die met het openbaar vervoer komen wijzen wij er op dat er nog 

steeds gebruik gemaakt dient te worden van vervangend busvervoer omdat 

er nog geen treinverkeer mogelijk is naar Vlaardingen. Kijk voor meer infor-

matie op de website van de RET. 
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Jaarlijkse Ledenvergadering NGV afdeling 

Rotterdam e.o. 

gehouden op zaterdag 8 april 2017 in De Joon te Vlaardingen 

Aanwezige bestuursleden:  Roelof Vennik (voorzitter), Arie Ouwendijk 

(secretaris), Nico Lambermon (penningmeester), Conny Biesheuvel – vd 

Eijnden (ledenactiviteiten), Regina Philip (2e secr.).  

verhinderd: Fred Janssen (webmaster, eindredacteur) en Rob Lambermon 

Daarnaast waren er 12 afdelingsleden aanwezig. 

1. Roelof opent de bijeenkomst 

2. Secretaris meldt de afmeldingen van de bovengenoemde bestuursle-

den.  

3. Op het verslag van de vorige Jaarvergadering worden geen opmerkin-

gen gemaakt. Verslag van secretaris over het jaar 2016: geen opmer-

kingen – secretaris wordt bedankt. 

4. Financieel verslag 2016: penningmeester licht een aantal posten toe. 

Vorig jaar is een aantal posten wat voordeliger uitgevallen waardoor 

een positief saldo van in totaal  €  1326,- is over- gehouden. 

5. De kascontrole werd gehouden door Rob Voogt en Peter den Hartog 

en goedgekeurd, waarmee het bestuur wordt gedéchargeerd voor het 

gevoerde beleid. 

6. Benoeming van de nieuwe kascommissie: Peter controleerde de kas 

nu twee keer en treedt af. 

Rob was al een keer invallend lid, had nu officieel de beurt en blijft 

daarom nog een jaar aan. 

Als nieuw lid van de kascommissie treedt dit keer dhr. Bouma toe. 

Dhr. Van der Hoeven zal als reserve-lid optreden. 

7. De Begroting voor 2017 lijkt in voorliggend voorstel wat ruim begroot 

maar we zullen eerst het symposium afwachten alvorens de getallen 

zo nodig bij te stellen. Daarnaast wordt vanuit de vergadering aange-

raden om in vervolg ook een vólgend jaar te begroten, waarbij pen-

ningmeester aangeeft dat dit in het nieuwe beleid van de landelijk 

penningmeester is opgenomen om in vervolg twee jaar vooruit te 

gaan begroten. 
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8. Bestuursverkiezing: aftredend en (na drie termijnen) niet herkiesbaar 

is secretaris Arie Ouwendijk, die namens de leden wordt toegespro-

ken door voorzitter. Met waarderende woorden, een fraaie ruiker en 

'bon' wordt afscheid genomen, zij het dan dat Arie de komende maan-

den (tot de zomer) wanneer nodig de nieuwe secretaris Regina Philip 

zal vervangen en tevens nog bij de organisatie van het symposium zal 

helpen. 

Daarna wordt bestuurslid Regina Philip voorgesteld als nieuwe secre-

taris en met applaus welkom geheten. 

Arie leest (bij diens afwezigheid) de personalia van Rob Lambermon 

voor, die daarna bij acclamatie wordt benoemd tot nieuw bestuurslid. 

9. De huidige afgevaardigden van onze afdeling naar de Landelijke Ver-

gadering van de NGV,  Roelof en Conny, worden (bij gebrek aan an-

dere kandidaten) eveneens bij acclamatie benoemd. 

10. Landelijke ontwikkelingen binnen de NGV: er komt een nieuwe voor-

zitter in mei – ook een nieuw verenigingscentrum (van Weesp naar 

Bunnik, per 1 juni).  Voorlopig een contract voor 10 jaar vast en daar-

na verlengen per 5 jaar. Verhuizing naar gebouw De Munt in Utrecht 

is afgeketst wegens verkoop van het gebouw voordat wij er een huur-

contract hadden... 

11. Dag van de Middeleeuwen: Roelof had weinig meer te vertellen dan 

dat er al in 1340 vermeld staat... Er blijken in elk geval al een aantal 

aanwezigen te zullen komen. Het bestuur hoopt op een grote afvaar-

diging van leden uit onze eigen afdeling. Deelname is ook gratis! 

 

Daarna krijgt Conny het woord, die tijdens het navolgende Genealo-

gisch Café een presentatie gaat houden over 25 gouden tips voor de 

Genealogie. 

       [Arie Ouwendijk, secreratis] 
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Henk Sneevliet (1883-1942) 

Vergeten in Rotterdam maar niet in China 

Op zoek naar lang vergeten beroemdheden stuitte ik op Henk Sneevliet. Ik 

had nog nooit van hem gehoord maar een speurtocht door het internet lever-

de al snel veel informatie op, er bleek dus een duidelijk hiaat te zijn in mijn 

kennis van de Nederlandse politieke geschiedenis. Ik zal mij daarom slechts 

beperken tot een aantal algemene gegevens en nog wat onvolledige kwar-

tieren van deze wat tragische figuur die inmiddels lang vergeten idealen na-

joeg zowel in binnen- als buitenland. Voor een veel uitgebreidere biografie 

verwijs ik naar Onvoltooid Verleden, nieuwsbrief voor de geschiedenis van 

sociale bewegingen, door Dick de Winter en Jan Hekkenberg, Henk Snee-

vliet en Betsy Brouwer. 

Hendricus Josephus Franciscus Maria Sneevliet werd op 13 mei 1883 in een 

arm Rotterdams gezin in de wijk Crooswijk geboren. Als Henk drie jaar oud 

is sterft zijn moeder aan tuberculose en neemt zijn grootmoeder de opvoe-

ding voor haar rekening. Zijn jeugd brengt hij dus niet in Rotterdam door, 

zodat je deze in Rotterdam geboren politicus, geen echte Rotterdammer 

mag noemen. Daarna vervullen twee van zijn tantes een  rol in zijn opvoe-

ding. 

Met financiële steun van de Bossche loge van de Vrijmetselarij volgt hij de 

HBS. Nadat hij de HBS met goed gevolg had doorlopen vindt hij zijn eerste 

baan bij de Spoorwegen. Al snel blijkt zijn sociale inborst en is hij betrokken 

bij de spoorwegstaking van 1903.  

In 1907 zien wij hem terug als gemeenteraadslid in Zwolle voor SDAP. Een 

functie die hij tot 1910 zal bekleden. Hier komt hij in contact met Henriëtte 

Roland Holst die net als Henk een orthodoxe Marxist is en veel invloed heeft 

op hem. Al snel sluit hij zich aan bij de CPH (Communistische Partij Hol-

land.)  

In 1913 vertrekt hij naar Nederlands Indië maar zal al in 1918 worden uitge-

wezen vanwege zijn activiteiten. Vanaf 1921 verblijft hij enkele jaren in Chi-

na waar hij door Lenin naar toe is gestuurd om het Marxistische erfgoed te 

verspreiden. Hij reist twee jaar door China als propagandist en leert er Mao 

Zedong kennen die dankzij hem als leider van de partij naar voren wordt 

geschoven. In China staat hij bekend als een  gedreven Marxist en is hij als 

verzetsstrijder bekend onder de naam Maring. In China verwerft hij eeuwige 

roem die tot in deze tijd doorklinkt terwijl we hem in zijn geboorteland al lang 



1340 NGV afdeling Rotterdam e.o. 27 Jaargang 31, no. 2 zomer/herfst 2017 

zijn vergeten. Terug in eigen land , is hij vooral vakbondsman en politicus en 

zit hij in de Provinciale Staten van Noord Holland en is hij Lid van de Twee-

de Kamer tussen 1933 en 1937 voor de Revolutionair Socialistische Partij 

waarvoor hij een eenmansfractie vormt. Tijdens deze periode bezoekt hij 

Spanje dat op dat moment in een burgeroorlog is verwikkeld. 

In mei 1940 duikt hij vrijwel gelijk onder en is de RSAP door de Duitsers ver-

bonden. Gedurende de oorlogsjaren schrijft hij een aantal illegale publicaties 

onder de naam Baanbreker. Op 6 maart 1942 arresteren de Duitsers hem in 

Bergen op Zoom. Al snel veroordelen ze hem tot de doodstraf en is hij op 13 

april 1942 gefusilleerd.  

Kwartierstaat 

SNEEVLIET, Hendricus J.F.M. Geboren Rotterdam 13 mei 1883 – gefusil-

leerd Leusden 13 april 1942. 

Voorzitter Zwolle van de  SDAP 1907-1910, Lid CPH (communistische Partij 

Holland tot 1927, SDP, Sociaal Democratische Partij vanaf 1916, Lid, voor-

zitter en mede oprichter van de RSP (Revolutionair Socialistische Partij) 

1929- 1935. Voorzitter van de  RSAP (Revolutionair Socialistische Arbei-

derspartij 1935-1942 

Lid Executief Comité Komintern te Moskou vanaf 1920. Redacteur illegaal 

blad Marx-Lenin-Luxemburg Front “Spartacus” 1941-1942 

Vertegenwoordiger Komintern in het Verre Oosten te Sjanghai 1920-1923 

Lid Provinciale Staten van Noord Holland 1931-1939 voor de RSP 

Lid Twee Kamer der Staten Generaal 1933-1937 voor de  RSAP 

(eenmansfractie). 

Trouwt 1e Maartje Geertruida Margaretha Elisabeth Visser (1906-1908) 

Trouwt 2e Engelbertha Johanna Brouwer (1909-1924) 

  uit dit huwelijk 2 zonen, pleegden beiden zelfmoord 

Trouwt 3e Sima Ljwowna Zholkowskaja (1926-1928) 

Trouwt 4e Wilhelmina Hendrika Draaijer (1931-1942) uit dit huwelijk een  

  dochter  

Ouders: 

SNEEVLIET, Antonie, geboren Leiden 7 augustus 1857, overleden Bruns-

sum 21 november 1936, sigarenmaker, gevangenbewaarder en brigadier 
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van Politie 

Trouwt Rotterdam 28 december 1881 

MACKELENBERGH, Hendrika Johanna Woutera, geboren 's-

Hertogenbosch 2 augustus 1857, overleden Rotterdam 1 juni 1886 

Grootouders: 

SNEEVLIET, Jacobus, geboren Aagtekerke 26 maart 1821, overleden, ser-

geant 3e Regiment Infanterie 

Trouwt Leiden 26 november 1856 

ZEMEL, Christina Catharina, geboren Gorinchem 19 juli 1825 , overleden 

Leiden, naaister 

MACKELENBERGH, Franciscus Ambrosius, geboren 's-Hertogenbosch 20 

april 1833, overleden 's-Hertogenbosch 16 februari 1871 

Trouwt 's-Hertogenbosch 20 september 1856 

DENSEN, Helena van, geboren 's-Hertogenbosch 11 juni 1833 – overleden 

's-Hertogenbosch 6 februari 1871 

Overgrootouders: 

SNEEVLIET, Antonie, geboren Domburg 1774 – overleden  Aagtekerke 30 

maart 1823, arbeider  

MOLENAAR, Adriana de, geboren ca 1774 – overleden Aagtekerke 4 janua-

ri 1846, dagloonster 

ZEMEL, Hendrik, 

Trouwt  

KAPERS, Louis Charlotta 

MACKELENBERGH, Petrus Josephus van, doop 's-Hertogenbosch 22 janu-

ari 1800 – overleden 18 september 1847 

DERKS, Elisabeth, geboren 1803. 

DENSEN, Petrus van, doop Boxmeer 17 augustus 1803 

Trouwt ‘s-Hertogenbosch 14 februari 1829 

KINS, Woltera, gedoopt Langel 23 oktober 1797 

[Roelof Vennik] 
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Stamboomrelevantie voor het verkrijgen van 

Spaans burgerschap 

De afgelopen maanden trof ik verschillende artikelen in de media aan over 

het toekennen van het Spaans Burgerschap door Spanje aan afstammelin-

gen van Joden die in 1492 voor de keuze werden gesteld zich te bekeren tot 

het katholicisme (de zogenoemde conversos) of in ballingschap te gaan. De 

procedure van versnelde naturalisatie is dus mogelijk voor nazaten uit on-

dermeer Marokko, Turkije en Venezuela. Belangstellenden moeten zich mel-

den bij de Federatie van Joodse Gemeenschappen in Spanje wel met een 

stamboom in de hand en een bewijs van lidmaatschap van een Sefardische 

gemeente. Personen zouden wel hun eigen nationaliteit kunnen behouden. 

Het zou een optie kunnen zijn om met een niet-Joodse achternaam en met 

slechts 1 Sefardische betovergrootvader op deze manier burgerrechten van 

een EU-lidstaat te verkrijgen. Nu is Spanje momenteel niet zo economisch 

aantrekkelijk dus waarom alleen voor deze bannelingen een uitzondering 

wordt gemaakt? 

Intrigerend vind ik want niet iedereen is in zijn of haar nieuwe vaderland 

door de eeuwen heen nog bezig geweest met zijn/haar stamboom en/of 

voorouders. Ik kan me ook voorstellen dat in bepaalde situaties en/of om-

standigheden in je woonland het corrigeren of weglaten van sommige voor-

ouders in je voordeel kon werken. In Spanje zelf was dit een lange periode 

het geval als men een publieke of militaire functie wenste te bekleden. Ach-

ternamen zijn in de loop der jaren verbasterd of bewust gecorrigeerd en niet 

in elke familie zijn familieverhalen of achtergronden even relevant gebleven. 

Bovendien wordt de eis gesteld om lid te zijn van een Sefardische vereni-

ging.   

Overigens heeft onze secretaris R. Philip haar sporen verdiend in de Joodse 

genealogie en via haar site http://start.voorouders.eu treft u een link aan 

naar de startpagina van Joodse genealogie mocht u zich willen verdiepen. 

[Janneke van Andel, redactie] 
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Vrouwelijke pennenstreken  

Enige tijd geleden trof ik op Facebook een leuke link aan inzake de pennen-

streken van Hollandse stadhouder vrouwen. De briefwisseling van de Hol-

landse en Friese stadhouder vrouwen (periode 1605-1725) zijn online toe-

gankelijk via het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis. 

Ik kreeg de indruk dat de aandacht voor de kwaliteiten van vrouwen in hun 

rol als stadhoudervrouw in hun tijdsgeest extra aandacht heeft gekregen. 

Terugdenkend aan een workshop van twee jaar geleden over het taboe in 

een periode van de schilderkunst inzake de afbeelding van lezende vrouwen 

(zouden gevaarlijke vrouwen zijn) vond ik het een goede invalshoek om stil 

bij te staan. 

Interessant in dit perspectief was een tentoonstelling in kasteel Amerongen 

over de allure die sterke vrouwen gaven aan dit kasteel waarbij ook aan-

dacht is voor hun correspondentie/geschiedschrijving. De mannen waren 

altijd weg (of vroeg overleden) en de first ladies hielpen het kasteel door te-

genslagen heen.  

Een markante vrouw was Marga-

retha Turner, getrouwd met Go-

dard Adriaan van Rede, gezant in 

vele Europese steden. Hij was 

veel van huis ook toen Lodewijk 

XIV het kasteel platbrandde en 

Margaretha de wederopbouw ter 

hand nam. Hoe is men daar zo 

zeker van? Dit komt door hun 

briefwisseling: 490 brieven bleven 

in de reiskist van haar man be-

waard bij het Rijksarchief te 

Utrecht! Daaruit bleek ook dat zij 

financiën regelde, honderden hec-

taren landgoederen beheerde 

maar daarentegen sprak zij in haar 

brieven wel haar man aan met: U 

hoogedele. Het kasteel kreeg een 

eeuw later een vorstelijke allure 

door Henriëtte van Nassau-

Zuylestein.  
Margaretha Turner, portret door J. Ovens, 1661 

(Collectie Stichting Kasteel van Amerongen). 



1340 NGV afdeling Rotterdam e.o. 31 Jaargang 31, no. 2 zomer/herfst 2017 

Een andere first lady was Elisabeth 

van Tuyll van Serooskerke die het 

kasteel ook van de financiële onder-

gang redde. De laatste in de rij was 

Elisabeth van Aldenburg Bentinck, 

verantwoordelijk voor de komst van 

de Duitse keizer Wilhelm II, tijdelijk 

verblijvend op het kasteel.  Meer in-

formatie vindt u natuurlijk op de ten-

toonstellingen van het kasteel Ame-

rongen. 

 Er zijn uiteraard vele markante man-

nen en vrouwen terug te vinden in 

onze geschiedenis of voorouderlijn. 

Els Kloek schrijfster en samenstelster 

van het boek “1001 vrouwen uit de 

geschiedenis” heeft een nieuw boek 

uitgeven “101 vrouwen en de oorlog”. 

Het bevat indrukwekkende biografieën van vrouwen in de oorlog. Hun le-

vensverhaal is verweven met WO II: verzetsstrijdsters, kampbewaarders en 

troostmeisjes. Een boeiend boek van 

ongeveer 214 bladzijden wat mis-

schien de vraag oproept: wat zou ik 

gedaan hebben in de oorlog.  

De context van de geschiedenis, fa-

miliestructuur, persoonlijke omstan-

digheden, tijdsgeest spelen in deze 

(vrouwen)levens een grote rol. Brie-

ven, boeken, publicaties, tentoonstel-

lingen dragen bij om zo mogelijk stil 

te staan en meer informatie te verkrij-

gen voor uw genealogisch onderzoek 

mocht u sterke vrouwen tegenkomen 

in uw voorouderlijn.  

[Janneke van Andel, redactie] 

 

 

Belle van Zuylen geschilderd door Maurice Quentin 

de La Tour (1766) in Musée d'art et d'histoire de 

Genève  
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Avonturiers? 

Een tijd geleden trof ik een artikel aan over de Nederlandse jongens die in 

1936 naar Spanje gingen om in de Spaanse burgeroorlog tegen Franco te 

strijden. De journaliste Yvonne Scholten heeft een website gelanceerd met 

ongeveer 700 namen van de vermoedelijke 800 mannen die in de periode 

1936-1939 naar Spanje gingen om te strijden. 

Op de website www.spanjestrijders.nl heeft Scholten de namen en biografi-

sche gegevens verzameld en dit kan wellicht interessant zijn voor oud-

strijders of degenen wiens familie voor deze strijd kozen. Aanvullingen voor 

deze site schijnen ook welkom te zijn. 

Het zouden overigens naar zeggen niet allemaal CPN‘ers geweest zijn maar 

ook anarchisten, sociaaldemocraten enz.  Scholtens’ interesse ging al langer 

uit naar deze strijd en tijdens haar werk als correspondente in Italië zou ze 

veel verhalen van oud-strijders aangehoord hebben. Zij heeft ook een bio-

grafie uitgegeven over Fanny Schoonheyt naar het schijnt de enige Neder-

landse vrouw aan het front. 

{ } internationaal instituut 
voor sociale geschiedenis Nederlandse vrijwilligers in de 

Spaanse Burgeroorlog 
home biografieën zoeken bronnen links over de website T 

Dit is een biografisch woordenboek van circa 700 Nederlanders die 
hebben deelgenomen aan de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939). 

Het bevat basisgegevens en beknopte biografieën van mannen en 
vrouwen die naar Spanje getrokken zijn om daar deel te nemen aan de 
burgeroorlog aan de zijde van de Republikeinse regering: socialisten, 
anarchisten, communisten en strijders tegen het fascisme, soldaten, 
verplegers en chauffeurs. Dit is een site "in wording". We nodigen de 
bezoekers nadrukkelijk uit om aanvullende informatie - als U daarover 
beschikt aan ons toe te sturen via het contactformulier. 

U kunt de biografieën bekijken via de alfabetische index, en ~ 
op de zoekpagina. Verder is er informatie over het project en de 
organisatie. 

Voor vragen, opmerkingen, correcties of aanvullingen kunt u via email 
contact opnemen via deze pagina. 
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Ik ben van mening dat het niet en-

kel avontuur is maar zeker ook poli-

tiek idealisme en niet te vergeten 

moed. Wat is de uitkomst van zo’n 

keuze. De meeste jongens/strijders 

die thuiskwamen uit Spanje en niet 

het leven verloren, raakten na thuis-

komst hun Nederlanderschap kwijt 

omdat zij streden tegen rechts-

extremisme. 

Avonturier – zo wordt vaak gespro-

ken over de overleden broer van 

mijn moeder Cees Boer die na de 

oorlog vrijwillig dienst nam en in 

Indonesië omkwam op 24-jarige 

leeftijd.  Hij was ook bewogen/actief 

in het verzet (Biesbosch locatie) 

maar werd opgepakt voor de Ar-

beidsinzet in Duitsland waar van-

daan hij wonderbaarlijk ontsnapte 

en thuis aanklopte zonder identiteitspapieren. Lange tijd zat hij in de kleine 

kelder overdag wat hem niet weerhield om zich na de oorlog aan te melden 

als oorlogsvrijwilliger. Tot mijn verbazing viel er een paar weken geleden 

een ansichtkaart van hem geadresseerd in Engeland in 1946 uit de oude 

fotoboeken van mijn 88-jarige moeder. Verzonden van een army opleidings-

kamp voor engineers in Engeland naar de buren van mijn grootmoeder.  Er 

kwamen vragen en dat heeft mij tot onderzoek aangezet via het veteranenin-

stituut en het Ministerie van Defensie die uitgebreide info konden verstrek-

ken.  Ik heb een breder beeld gekregen over de inzet van hem en zijn onder-

deel in Zuid-Nederland na de bevrijding, zijn training in Engeland als engi-

neer en de uitzending naar Indonesië die eindigde in zijn dood te Notog. 

Avonturier dekt bij lange na niet de lading voor iemand die veel moed en 

inzet opbracht onder vele omstandigheden tijdens de oorlog.   

[Janneke van Andel, redactie] 

Bron: Agustí Centelles, 1937, Fanny Schoonheyt in 

Barcelona (Centro Documental de la Memoria Históri-

ca), Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 
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CONNY’S COLUMN ( 21)  

IS HET U OOK OPGEVALLEN,DAT… 

dat… WAT? 

Tsja, weer een column van mij verschijnt via “onze” 1340 of via andere me-

dia… 

Nou, daar is er weer eentje… Geschreven vanuit mijn hart… jajaja… 

Misschien bent u –als NGV lid van afd. RTM e.o. niet lijfelijk aanwezig ge-

weest bij onze laatste bijeenkomsten…nou, leden van onze collega afdeling 

Amsterdam wel!!! Jajaja… Zij hadden via de NGV website gelezen over de 

thema’s die we gingen behandelen tijdens onze afdelingsbijeenkomsten in 

Vlaardingen… en zij kwamen “van verre” om erbij te zijn! 

Wat mijzelf bijzonder treft tijdens onze maandelijkse bijeenkomsten? 

Het “wij-gevoel”! De leden en het bestuur ontmoeten elkaar op die bewuste 

zaterdagmiddag… EN WIJ VORMEN EEN SOORT VAN FAMILIE! 

We begroeten elkaar, we ontmoeten elkaar en we vormen een soort van 

familie tijdens deze middagen… 

Leden vertellen me WAAROM ze de volgende keren niet aanwezig kunnen 

zijn… Leden delen hun persoonlijke informatie met me… 

Ze zijn geen bloedverwanten, maar ze zouden het kunnen zijn! 

We lachen om elkaars grapjes, we proberen elkaar te helpen, we houden 

elkaar enthousiast… wat wilt u nog meer weten? 

Tot ziens!!! ZEGT  

Een enthousiaste Conny! 
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