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Van de redactie   
Deze uitgave van 1340 ontvangt u vertraagd doordat we toch nog vrij 

onverwachts niet meer terecht kunnen in onze locatie in Vlaardingen. Met 

spoed moest een nieuwe locatie gevonden worden. U leest hier meer over 

vanaf  pagina 12. Helaas is het niet gelukt alle teksten hierop aan te passen   

   

Kopijdatum voor de voorjaarseditie 2018 van 1340 is: 15 maart 2018   

   

Redactie:   Conny Biesheuvel-van den Eijnden   

      Janneke van Andel   

      Regina Philip   

      Fred Janssen (eindredactie en samenstelling)   
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[Fred Janssen, webmaster]   

Van de voorzitter   
Kort geleden las ik in dagblad Trouw het artikel ‘19e-eeuwse landlopers en 

gauwdieven.   

De rijken laten zich vanzelf vinden, terwijl de 19e-eeuwse man/vrouw 

daarvoor vaak een groot of klein vergrijp moet hebben gepleegd om niet 

roemloos in de vergetelheid te raken. Een mooie bron die vaak wat meer 

van onze voorouders vertelt is nu gedigitaliseerd.   

Alle 300.000 registraties van Brabantse huizen van bewaring uit de 19e en 

begin 20e eeuw zijn nu door het BHIC (Brabants Historisch Informatie 

Centrum) voor een ieder achter zijn eigen computer toegankelijk gemaakt. 

300 vrijwilligers zijn hier 2 jaar mee bezig geweest.   

Een prachtige bron  voor genealogen. Want wie wil er nu geen misdadiger in 

zijn familie? Ze maken immers je familiegeschiedenis een stuk leuker. 

Grappig dat we ons schamen wanneer het de eerste twee generaties betreft  

maar honderd jaar later vinden we het juist prachtig als onze 

betovergrootvader een crimineel blijkt te zijn.   

Mijn eerste snelle zoektocht leverde helaas weinig op. Waren het keurige 

oppassende mensen of toch criminelen die handig genoeg waren om uit 

handen van justitie te blijven? Of waren ze rijk genoeg om niet in crimineel 

gedrag te vervallen? In ieder geval kan ik van mijn 19e -eeuwse voorouders 

zeggen dat ze noch arm noch rijk waren. Het stelen van een brood was dus 

in ieder geval geen optie. Zou er dan toch een verband bestaan tussen 

crimineel gedrag en sociale status?   

Naast ons eigen onderzoek komen er behalve een aantal goede ook een 

aantal zorgelijke zaken op ons af.  Allereerst noem ik de nieuwe Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarmee we in 2018 te maken 

krijgen. Deze zullen op termijn ook gevolgen hebben voor het beoefenen van 

onze hobby. Wat precies de gevolgen zullen zijn zal eerst nog duidelijk in 

kaart gebracht moeten worden. Ook de beperkte openingstijden die 

sommige archieven hanteren is geen goede ontwikkeling. Hoe wij onze 

invloed kunnen aanwenden en wat er op ons afkomt zullen we moeten 

inventariseren en de genealogische verenigingen zullen hier waar mogelijk 

samen het probleem moeten gaan aanpakken.   
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Wat de uitkomst ook zal zijn, in ieder geval wens ik u alvast fijne feestdagen 

en een goed 2018.   

[Roelof Vennik, voorzitter]   

Genealogische zoektocht van een nieuwkomer   
Regina Philip, onze secretaris, verzocht mij een stukje te schrijven voor het 

kwartaalblad van onze NGV-afdeling, 1340. Met name over mijn zoektocht 

en bevindingen in de genealogie-wereld waarover ik haar vertelde. Dat heb 

ik Regina toegezegd.   

Om te beginnen stel ik me voor. Ik ben Maks Bouma en sinds kort lid van de 

NGV.   

Tijdens mijn drukke werkzame leven had ik me voorgenomen, nadat ik 

gepensioneerd was, de tijd te nemen voor de hobby genealogie. Het leek mij 

leuk meer van mijn familiegeschiedenis te weten. Dit in combinatie met de 

geschiedenis van de omgeving waarin deze familie leeft en leefden.   

Van genealogie, mijn familie en voorouders wist ik weinig.   

Ik stelde mijzelf als doel om uiteindelijk een luchtig boekje samen te stellen. 

Dit boekje als weerslag van het resultaat van mijn zoektocht naar de 

familieverbanden en gevonden leuke wetenswaardigheden.   

Ja, de interesse en het doel waren snel helder, maar hoe en waar begin je?   

Alvorens je familieverhalen kunt koppelen aan deze familieleden heb je dus 

eerst de info van deze familieleden nodig. Ik noem dat “de kapstok van 

familiegegevens”. Mijn begin van de kapstok startte bij een oom die kort voor 

zijn overlijden was begonnen met genealogie. Zijn zoektocht had al 70 

familieleden opgeleverd die hij op papier had uitgeprint.    

Vervolgens kom je al snel op de vraag: hoe sla je de gevonden 

familiegegevens systematisch op zodat je ze later makkelijk kunt 

terugvinden, aanvullen en koppelen? Nou wil het toeval dat ik Jan Kees 

Wepster, ook aardig ingevoerd bij de NGV-Rotterdam, goed ken.    

(NB: Jan Kees is eveneens de opa van onze kleinkinderen. Zijn dochter is 

getrouwd met mijn zoon)   

Jan Kees adviseerde mij om het genealogie-programma GensDataPro aan 

te schaffen en daar mijn bevindingen in op te nemen. Zo gezegd zo gedaan. 

En vervolgens hielp hij mij met mijn eerste stapjes.   
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En dan begint het zoeken op internet.   

Ik begon mijn zoektocht naar de afstamming in mannelijke lijn, de vader van 

mijn vader, zijn vader enz.. Dit wordt, zo leerde ik, de patrilineaire stamreeks 

genoemd.    

Mijn voorouders bleken landbouwers, ook wel bou(w)ma(n) genoemd, uit 

Zuid Groningen en Noord Drenthe. Dit verklaart ook gelijk mijn familienaam: 

Bouma.    

Vóór 1811 werden in de Noordelijke provincies, dus ook in Groningen, geen 

familienamen gebruikt maar gewerkt met patroniemen. Bijv. Harm Hindriks. 

Harm was de zoon van Hindrik.   

En als die Harm een zoon kreeg, kreeg die eerste zoon de naam van zijn 

grootvader, (werd vernoemd) en ging dus Hindrik Harms heten.    

Deze namen moesten worden vastgelegd in de plaatselijke kerkregisters, de 

zogenoemde Doop-Trouw en Begraafboeken (DTB)   

In 1811 pas werden familienamen (door Napoléon) verplicht. Daarbij 

moesten de mannelijke gezinshoofden een familienaam kiezen en laten 

vastleggen in het Naam-aannemingsregister van hun gemeente. De 

gegevens van geboorte, huwelijk en overlijden werden vanaf 1811 verplicht 

vastgelegd bij gemeentelijke registers, de Burgerlijke Stand.   

Dus vanaf 1811 heeft iedereen in Nederland een familienaam.   

Al zoekende stuitte ik op ene Bouma, die ook onderzoek verrichte naar de 

Groningse Bouma’s.   

Met hem contact gezocht en…. ja hoor. Hij bleek een verre achterneef, en 

woonde in Noord Drenthe en dus in de buurt van onze voorouders. Samen 

met zijn vrouw nodigde hij ons (samen met mijn vrouw) uit in Noord Drenthe. 

Hij wist ook nog een oud kerkhof waar veel van onze voorouders lagen.   

Op dat kerkhof troffen we iemand die vroeg wie wij waren. Wij vertelden 

waar we mee bezig waren. Nou, zei die persoon, dan moet je eens contact 

opnemen met de persoon die momenteel al 10 jaar bezig is om gegevens 

van deze streek en bewoningsgeschiedenis in kaart te brengen. En die 

persoon stond op het punt een boek te maken met al die gegevens.   

Zo gezegd zo gedaan. Het resultaat is dat we momenteel een prachtboek 

hebben met een massa gegevens over de families die daar hebben 

gewoond en gewerkt, gelardeerd met foto’s  en krantenberichten. Zo zie je 
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maar. Eerst vind je een verre neef en via dat spoor stuit je op iemand die 

ook bezig is met de geschiedenis. Toeval? Erg leuk natuurlijk.   

Mijn verre achterneef hield alle gegevens bij op MyHeritage. We spraken af 

dat ik al mijn gegevens hieraan zou toevoegen en ook alle aanpassingen 

sindsdien.   

Het leuke van MyHeritage is dat je ook de bevindingen van andere 

onderzoekers ziet, waardoor je aanvullende info en extra 

aanknopingspunten vind.   

Daarna volgde mijn zoektocht naar de moeder van mijn moeder, haar 

moeder enz. En dit wordt dan weer de matrilineaire stamreeks genoemd. Zo 

leer je snel telkens weer bij.   

En de laatste insteek is ingegeven door het programma “Verborgen 

Verleden” op televisie.   

Daar leerde ik, dat je heel ver in de geschiedenis kunt komen als je alle 

ouders van ouders inventariseert. Ik heb dat gedaan van mijn vaders- en 

moederskant, alsook van mijn echtgenotes vaders- en moederskant.   

En wat blijkt?   

Via de kant van mijn overgrootvader leidde het spoor naar …Karel de Grote.   

Op enig moment belandde ik bij de hoge adel in Overijssel, en vervolgens 

via Duitsland naar België en Frankrijk.   

Mijn “kapstok” is inmiddels behoorlijk fors en dus tijd voor de inkleuring van 

leuke wetenswaardigheden met die personen. Leuk hoor.   

Zoals jullie zien ben ik nog wel even zoet. En mochten jullie wat willen weten 

of delen, laat het me weten. Hoe dan ook veel plezier met jullie zoektocht.   

[Maks Bouma]   

Programma    

Winter en voorjaar 2018   

Voor het volgende jaar hebben we de volgende bijeenkomsten op het 

programma staan;   

  17 februari    Lezing Wim Schol over GensDataPRo   

  17 maart      Lezing over ‘Verborgen Verleden’   

  14 april      Lezing over ‘Zilversmeden families uit   
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           Schoonhoven’   

  19 mei      Wellicht een bezoek aan het nieuwe   

           Informatiecentrum van de NGV in Bunnik   

  

   

Beste leden,   

Met regelmaat lopen wij ons ledenbestand na. Hieruit is gebleken dat wij van 

ongeveer 25% van de leden geen of geen recent email adres hebben. Dit 

houdt in dat wij deze leden niet op de hoogte kunnen houden d.m.v. 

nieuwsbrieven van wat er gaande is binnen de NGV in het algemeen en 

onze afdeling in het bijzonder. Denk hierbij bijv. aan informatie over 

cursussen, bijeenkomsten en andere wetenswaardigheden.   

Wilt u ook graag op de hoogte blijven? Voer dan uw (huidige) e-mailadres in 

via uw profiel op de website van de NGV of stuur een email naar onze 

ledenadministratie.    

[Nico Lambermon, ledenadministratie en penningmeester   

penningmeester@rotterdameo.ngv.nl]   

Terugblik bezoek Brabantdag Familiegeschiedenis   

14 november 2017   
Daar een groot aantal van mijn voorouders uit Brabant afkomstig zijn, met 

name het land van Heusden en Altena, verheugde ik me op deze dag. Ook 

werd ik getriggerd omdat mijn beleving is dat het onderzoeksgebied van de 

stamboomzoeker steeds meer samenvalt met andere disciplines zoals het  

biografisch onderzoek/de biografie, het schrijven van levens- en 

familieverhalen, dna-genelaogie enz.    

Enige jaren geleden bezocht ik een lezing waar op uitnodiging van, zover 

mijn geheugen waarheidsgetrouw is, het NGH (Nederlands Genootschap 

voor Heraldiek) te Den Haag professor Dr. Hans Renders/Biografie instituut 

te Groningen (RUG) zijn visie op het biografisch onderzoek gaf in 

samenspraak met eveneens uitgenodigde sprekers die het 

stamboomonderzoek als stokpaardje hadden.   
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De vraagstelling tijdens deze intercommunicatieve lezing: waarin verschilt de 

stamboomonderzoeker/genealoog met de biograaf? De meeste bezoekers 

bleven toen bij het uitgangspunt dat de genealoog vooral naar feiten kijkt/ 

zoekt en de biograaf op de eerste plaats een zoeker is vanuit zijn intuïtie/ 

narrativiteit-overgeleverde verhaallijn.   

Wat is het in een aantal jaren veranderd en hebben disciplines elkaar nodig.   

Wat geeft mijn persoonlijk bezoek aan deze Brabantdag  

Familiegeschiedenis dat extra want we zitten toch in het digitale tijdperk?    

Eerder had ik thuis kennisgenomen van de site: www.bhic.nl/boeven. Hoe 

crimineel was jouw familie? Ik trof thuis bij digitale search informatie aan 

inzake mijn overgrootvader Nicolaas van Andel, geboren in 1855. 

”Strafvonnis Arrondissementsrechtbank d.d. 16-8-1883 ’s Hertogenbosch 

inzake Wederspannigheid tegen personen bekleed met overheidsgezag’’ 

Toegangsnummer 24, inventarisnummer 157, rolnummer 67”.   

Ik meende aangaande het vergrijp al een duidelijk beeld te hebben door 

verhaaloverlevering naaste familie. Mijn overgrootvader Nicolaas ging 

illegaal vissen in Duitsland samen met zijn broer Franciscus en werd daarom 

aangehouden/beboet. Hun beroep was visser en in de wateren rondom 

Woudrichem was het economisch moeilijk voor hen geworden.   

Echter de standhouder gaf face to face een toelichting op het feitelijke 

vonnis dat ik uitgeprint bij me had. Het bekeuren zou in Duitsland 

geregistreerd staan en meegenomen kunnen zijn in de strafmaat in 

Nederland maar dit moest duidelijk een andere kwestie zijn geweest. Een 

zwaarder vergrijp stelde hij. Niet alles is momenteel al gedigitaliseerd en wil 

ik een toelichting hebben op de exacte situatie van het vergrijp dan moet ik 

nog gaan speuren in de aktes daar nog niet alles gedigitaliseerd is. 

Voorbeelden van deze oude boekwerken met aktes en foto’s van criminelen 

van vroeger sierde de stand verder op. Van sommige portretfoto’s zou ik niet 

graag de genen overerven.   

Digitaal onderzoek naar feiten, overgeleverde verhaallijnen, intuïtie inzetten 

en ook toetsen dan ontstaat er toch een diepgaander beeld. Face to face 

contact op de familiedag was zeer zinvol. Ook door ondersteuning van de 

standhouder van het Streekarchief Langstraat Heusden en Altena. Een 

belangrijk detail was mijzelf bij het nazoeken op www.salha.nl al die tijd 

ontgaan.   
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Ik vond het vergrijp van mijn overgrootvader aansprekend. Hij was gelukkig 

geen doetje en was niet bang om de overheid uit te dagen. Zou ik dit 

karaktertrekje geërfd kunnen hebben?   

Om vele redenen kan men op zoek zijn naar zijn genetische stamboom. De 

doorlopend getoonde film van My Heritage op de Brabantdag informeerde 

duidelijk over ethniciteitsrapporten, DNA-matches, percentage gedeeld DNA 

en hoe resultaten vergeleken worden met andere DNA-test aanbieders. Ik 

las laatst een stukje van Karlijn van Houwelingen in BN De Stem. Zij wilde 

weten waar haar voorouders en pigment vandaan komen en het enige wat 

ze kon bedenken was de link met de Spaanse overheersers in het gebied. 

Ook ik hoorde in mijn leven vele exotische verklaringen voor mijn donkere 

haar/ogen en relatief donkere huid zoals andere familieleden van de 

Brabantse tak.   

Tot op heden geen Spanjaard in de familielijn tegengekomen, wel een 

Zwitser, Schot, Duitse enzovoort. Het blijft nu nog intuïtie en ik kan vele 

spannende verhalen bedenken. De feiten kunnen soms ontnuchterend zijn! 

Alhoewel ik de lezing “Boek maken in Word” zeer aansprekend vond.    

Al met al, een boeiende dag met een goed aanbod aan informatiestanden.    

[Janneke van Andel ]   

Noodkreet om kopij voor 1340   
De hoeveelheid kopij die ons dit jaar werd aangeboden was mager. We 

waren en zijn nog steeds blij met alles wat we van u mochten ontvangen. 

Het is niet de bedoeling dat 1340 alleen gevuld wordt door het bestuur. Uit 

reacties kunnen we opmaken dat u blij bent met ons blad en wanneer het te 

laat verschijnt worden we door leden gebeld met de vraag of er iets mis is 

gegaan met de verzending. Maar 1340 is een blad van ons allemaal en de 

map met nog te publiceren artikeltjes begint leeg te raken.  Beste mensen, 

alstublieft geen angst om te publiceren, ook al is uw onderzoek nog niet 

helemaal “af”. Ik stel me voor dat ook u een leuk verhaal over uw 

voorgeslacht heeft dat u met ons wilt delen. Wie weet komt u op deze 

manier aan een leuk contact dat u verder kan helpen.   

En bedenk, 1340 wordt ook gelezen buiten onze afdeling. Ook bij besturen 

van andere afdelingen en sommige archiefdiensten ligt het op de leestafel.   

[Roelof Vennik, Voorzitter]   
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Sneevliet - addenda et corrigenda   

1340  2017 nr.2 blz.28   

Bij de overgrootouders kunnen we de volgende gegevens toevoegen, mede 

met dank aan de heer R.F. Van Dijk, Regionaal Archief Gorinchem.   

Grootouders:   

ZEMEL,, Christina Catharina, geboortedatum moet zijn 19 januari 1825 te 

Gorinchem   

Overgrootouders:   

ZEMEL, Hendrik, geboren Zaandam 1794 – overleden Leiden, 20 november  

1850, beroep: sergeant, trouwt Maastricht 4 maart 1824   

KASPERS, Louisa Charlotte, geboren Leiden 17 mei1802, winkelierster   

MACKELENBURGH, Petrus Josephus, overleden 's-Hertogenbosch 18 

september 1847   

DERKS, Elisabeth, geboren 's-Hertogenbosch 3 december 1803 – overleden  

's-Hertogenbosch 10 september 1861   

KINS, Woltera, overleden 's-Hertogenbosch 19 oktober 1866   

Een nieuwe website voor de NGV   
U heeft het waarschijnlijk al gemerkt, eind 2017 is er een nieuwe website 

gebouwd voor de NGV. De oude website was om diverse redenen aan 

vervanging toe. U vindt de nieuwe website op het adres: 

ontdekjouwverhaal.nl De komende tijd zullen steeds meer delen op de oude 

website verwijzen naar de nieuwe website.   

Huisstijl   

Tegelijk met de nieuwe website is ook een nieuwe huisstijl ontwikkeld. 

Samen met een gespecialiseerd bureau is er door een groep leden in een 

aantal stappen naar een nieuwe huisstijl gewerkt. Op de nieuwe website en 

in onze nieuwsbrief is deze nieuwe huisstijl al ingevoerd. Voor 1340 werken 

we nog aan een nieuw ontwerp.   

Ik kan u vertellen, het was een enorm karwei waar buiten de stuurgroep 

(bestaand uit een aantal leden van het hoofdbestuur) en een ingehuurde 

professional ook door vele vrijwilligers hard aan gewerkt is. En we zijn nog  

niet klaar. Maar het resultaat ziet er goed uit en al is het nog best wel 

wennen, we zijn er van overtuigd dat we er op vooruit gegaan zijn.    
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Contributie   

Leden waarvan het e-mailadres bekend is hebben vanuit de nieuwe website 

eerder deze maand een bericht ontvangen om de contributie voor het 

nieuws jaar elektronisch te voldoen. Deze procedure maakt de verwerking 

van de contributiegelden een stuk eenvoudiger. Tot vorig jaar hadden we 

meerdere maanden nodig om alles (handmatig) te verwerken. Lukt het niet 

om de contributie via deze weg te voldoen dan ontvangt u later alsnog een 

rekening.   

[Fred Janssen]   

  

Nieuwe locatie bijeenkomsten   
We hebben niet alleen afscheid genomen van het jaar 2017 maar ook van 

de locatie waar wij geruime tijd onze bijeenkomsten hielden…  

Museumpaviljoen ‘de Joon’ te Vlaardingen. De beheerder van ‘de Joon’ had 

ons rond het laatste kwartaal van dit jaar laten weten dat men voornemens 

was een vaste huurder te zoeken voor het pand. Natuurlijk zouden wij op de 

hoogte gehouden worden van het verloop van deze zoektocht en begonnen 

direct zelf ook uit te kijken naar een geschikte ruimte voor onze 

bijeenkomsten. Belangrijke punten hierbij waren goede parkeergelegenheid 

en dat we zelf onze koffie/ thee mogen verzorgen om de kosten hiervan voor 

de leden zo laag mogelijk te houden.    

Ondertussen ging het organiseren van onze bijeenkomsten gewoon door 

met in 2018 als eerste de Nieuwjaarsbijeenkomst die wij wilden houden op 

zaterdag 13 januari 2018. Kort voor kerstmis vernamen wij echter via onze 

voormalige secretaris, Arie Ouwendijk, dat ‘de Joon’ per 1 januari 2018 een 

nieuwe bestemming heeft en wij geen gebruik meer van de ruimte kunnen 

maken in het nieuwe jaar (dank hiervoor Arie). Een kleine 

communicatiestoring dus met het Museum Vlaardingen dat overigens heel 

royaal aanbood om ons gedurende een korte periode een gratis ruimte in het 
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museum zelf aan te bieden. Daarna waren de kosten voor het huren van een 

ruimte aldaar helaas te hoog voor ons om hier te kunnen blijven. Met dank 

aan het Museum van Vlaardingen voor de prettige samenwerking nemen wij 

afscheid van hen en ‘de Joon’.    

Goede raad is duur, alle voorbereidingen voor de Nieuwjaarsbijeenkomst en 

de Nieuwsbrief werden direct even in de koelkast gezet en het Bestuur ging 

in versneld tempo koortsachtig op zoek naar een nieuwe locatie die aan 

onze wensen voldoet en binnen het budget past. Wij denken deze gevonden 

te hebben in ‘Ontmoetingscentrum De Vijverhoek’, Lage Vijver 2, 2923 AH 

Krimpen a/d IJssel. Het ligt iets centraler in het gebied dat onder onze 

afdeling valt dan Vlaardingen. Wij hopen dan ook dat voor Vlaardingen iets 

te ver weg was nu ook hun weg naar de bijeenkomsten zullen vinden. De 

locatie is gunstig gelegen vlakbij de N210, er is meer dan genoeg gratis 

parkeergelegenheid voor de deur en ook het openbaar vervoer stopt voor de 

deur.   

   

    

   

Bereikbaarheid met openbaar vervoer   

• Vanaf Metro en busterminal Capelsebrug Rotterdam, RET bus 97 (korte 

route) of RET bus 98 (iets langere route), halte Vijverlaan.   

• Trein vanuit Gouda naar R’dam Alexander, metro naar Capelsebrug en 

verder zie boven.   

• Arriva bus 196 vanuit Gouda naar Capelsebrug, uitstappen bij bushalte 

Middenwetering in Krimpen, oversteken en verder met RET bus 98 naar 

halte Vijverlaan.   

• Vanuit Utrecht via Schoonhoven, Lekkerkerk en alle andere dorpen, 

Arriva bus 195, uitstappen bij halte Krimpenerhout en 10 min. lopen langs 

de Krimpenerbosweg die langs de Vijverhoek komt. Eventueel kan men 

ook doorreizen naar het busstation in Krimpen a/d IJssel en daar 

overstappen op de eerder genoemde bus 98 die voor de deur stopt.   
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CONNY’S COLUMN ( 22)    
Is het U ook opgevallen dat…   

… ik al mijn 22e verhaaltje aan het schrijven ben voor het blad 1340 ?   

Deze keer gaat het over twee boeken, die ik bij toeval ontdekte, toen ik de 

boekenkast aan het ordenen was.   

   

Het eerste heet “De proefkolonie” door Wil Schackmann.    

Op 7 november 2009 was deze auteur te gast bij onze NGV afdeling.   

Destijds vonden onze bijeenkomsten plaats te Rotterdam-Zuid.   

Na zijn indrukwekkende lezing besloot ik een boek van hem te kopen. Ik heb 

het dit jaar pas gelezen. Eigenlijk door de aandacht die deze voormalige 

kolonie de laatste tijd heeft gekregen (of misschien lette ik er nu pas op…).   

Er is  een Museum “De Koloniehof”, Koningin Wilhelminalaan 87 in  

Frederiksoord.  Zie ook info@dekoloniehof.nl   

“Beleef het unieke verhaal van de Maatschappij van Weldadigheid. Een 

indrukwekkende historie die begint in 1818 over landelijke  

armoedebestrijding. Stedelijke paupers vonden onderdak, zorg en onderwijs 

in nieuw opgerichte landbouwkoloniën.”   

“Meer dan 800.000 mensen stammen af van de kolonisten van toen”.  

Misschien u en ik? Zoek het zelf uit via: www.alledrenten.nl        

   

Het tweede boek heet “Het pauperparadijs”.   

Een familiegeschiedenis, geschreven door Suzanna Jansen.   

Suzanna volgt vijf generaties van haar familie. Van bedelaarskolonie 

Veenhuizen tot wonen-onder-toezicht in de twintigste eeuw.    

Gaandeweg blijkt hoe de opvoedcampagnes ingrijpen in het leven van Roza 

Dingemans en haar nazaten.   

Dit boek heb ik aangeschaft nadat ik een lezing van de auteur had 

bijgewoond.   

Misschien een ideetje om een van  de boeken te lezen tijdens de lange 

winteravonden…   

[Conny van den Eijnden]   
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Colofon   
Het bestuur v.d. afdeling Rotterdam e.o. is als volgt samengesteld:   

voorzitter:    

   Roelof Vennik, tel. 010 - 479 06 68   

voorzitter@rotterdameo.ngv.nl   

secretaris:   

   Regina Philip    

 secretaris@rotterdameo.ngv.nl   

penningmeester:   

   Nico Lambermon, tel 0181 - 61 15 86   

penningmeester@rotterdameo.ngv.nl   

bestuurslid / programma-commissaris:   

Conny van den Eijnden, tel. 0186 - 60 12 15   

conny@rotterdameo.ngv.nl   

bestuursleden:   

   Fred Janssen (webmaster), tel. 06 - 53 73 04 08   

fred.janssen@ngv.nl   

   Rob Lambermon    

 rob@rotterdameo.ngv.nl   

   

   

De taken zijn als volgt verdeeld:   

redactie blad 1340:    Conny van den Eijnden, Regina Philip,   

        Janneke van Andel en (foto’s) Rob Voogt        e-mail: 

redactie1340@rotterdameo.ngv.nl  eindredactie blad 1340:  Fred Janssen   

ledenadministratie:   Nico Lambermon   

PR-zaken:       Bestuur   

beheer website:      Fred Janssen   

beheer Facebook:    Regina Philip   

afgevaardigden LV:   Roelof Vennik en Conny Biesheuvel   

computerzaken:     Fred Janssen   

website:         http://www.ngv.nl/wwwRTM/   
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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.       

Retouradres:       
Sparrenstraat 7       
3203     XP  Spijkenisse       


