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Van de redactie    
Deze uitgave van 1340 ontvangt u vertraagd door ziekte van de samensteller.    

    

Kopijdatum voor de zomereditie 2018 van 1340 is: 15 mei 2018    

    

 Redactie:    Conny Biesheuvel-van den Eijnden    

         Janneke van Andel    

         Regina Philip    

         Fred Janssen (eindredactie en samenstelling)    

    

[Fred Janssen, webmaster]    
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Uitnodiging voor onze jaarlijkse ledenvergadering    
Welke gehouden zal worden op zaterdag 14 april 2018 in   

Ontmoetingscentrum ‘De Vijverhoek’, Lage Vijver 2, 2923 AH Krimpen a/d 

IJssel. Informatie over de bereikbaarheid van ‘De Vijverhoek’ kunt u vinden 

op onze website 

https://ontdekjouwverhaal.nl/onzeafdelingen/rotterdameo/locatie-van-

debijeenkomsten/. Deze locatie is rolstoelvriendelijk en er is ruimschoots 

gelegenheid tot gratis parkeren rondom het gebouw. Openbaar Vervoer stopt 

nagenoeg voor de deur.    

De inloop is vanaf 13:00u waarbij er gelegenheid is voor het drinken van een 

kopje koffie/thee en een praatje. De aanvang van de bijeenkomst is om 

13:30u – einde (na de lezing) is omstreeks 16:30u.    

Agenda    
1. Opening    

2. Mededelingen    

3. Landelijke ontwikkelingen    

4. Verslag penningmeester    

5. Begroting 2018    

6. Verslag kascommissie    

7. Verkiezing nieuw lid kascommissie    

a. Peter den Hartog aftredend    

b. Maks Bouma 2e termijn    

8. Bestuursverkiezing    

a. Aftredend voorzitter Roelof Vennik, herkiesbaar    

b. Nieuw lid Leonard van Kessel    

9. Verkiezing afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde   

Landelijke Algemene Vergadering    

a. Kandidaten R.Vennik, plv. C. van der Eijnden    

10. Rondvraag    

11. Sluiting    

DRIE MILITANTE VROUWEN UIT ROTTERDAM    

Caat Mossel, Ruige Keet en Oranjemeid    
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Bij de samenstelling van een genealogie/stamreeks van de predikant en 

Rotterdamse  kunstschilder Hendrik Gideon Botermans (1859-1944) stuitte ik 

in zijn voorgeslacht op Catharina Mulder.    

Deze Catharina staat ook wel bekend als Caat Mossel, een bekende 

Rotterdamse van niet onbesproken gedrag.    

Ze werd gedoopt in Rotterdam op 25 maart 1723 als dochter van Willem 

Jansz Mulder (ook Vermeulen) en Caetje Wouters van der Wape. Het was 

een arm en kinderrijk gezin dat ten tijde van de geboorte van Caat in de 

Doelstraat woonde. Uit haar eerste huwelijk met Pieter van Wijngaarden zijn 

mij vier kinderen bekend.  Toen Pieter in 1763 overleed hertrouwde ze met 

Leendert de Lange en uit dit huwelijk werd in 1767 nog een dochter Lena 

geboren. Na het overlijden van Leendert koopt Caat in 1775 een huisje in de 

Zwanesteeg voor 600 gulden.     

Caat werd Caat Mossel genoemd omdat zij in Rotterdam de functie van 

keurvrouw der mosselen bekleedde. Ze ontving hiervoor een jaarlijkse gage 

van enkele tientjes. Daarnaast zal zij de kost hebben vergaard met de 

verkoop van vis en mosselen. Haar bijnaam als “viswijf” maakte ze meer dan 

waar. Ze organiseerde als Prinsgezinde geregeld demonstraties tegen de 

patriotten die de stadsregering vormden. Deze demonstraties gingen vaak 

gepaard met plunderingen, geweld en brandstichting. Haar medestanders 

waren twee andere vrouwen.    

Cornelia Toppen (Keet Zwenke) geboren in Beekbergen trouwde in 1730 te 

Rotterdam op 28 oktober 1755 met de binnenschipper Jan Reijnier Zwenke 

en werd moeder van 5 dochters en een zoon.  Ze ging de geschiedenis in als 

Zwarte Keet of Ruige Keet en werkte als tapster.    

De derde bekend als “Oranje Meid” is de jongste van het trio. Ze is gedoopt 

als Clasina Verreijn in Rotterdam op 24 februari 1767 als dochter van Arij 

Verreijn en Anna Christina Pierkens. Clasina is tweemaal getrouwd, eerst 

met Leendert Rademaker, die in 1806 overleed en vervolgens op 50-jarige 

leeftijd op 18 februari 1818 met Stephanus Sims. Clasina overleed op 23 

september 1834.    

    

In 1784 liep het goed uit de hand. Caat en Keet waren vaak in de   

Zwanesteeg te vinden wanneer er iets te vieren was ter ere van de Prins van 

Oranje. Ze hitste het Prinsgezinde volk op tegen de Patriotten met leuzen en 

liedjes. Hoe verging het 'de dames'?  Na de rellen van 1784 werd Caat 

Mossel gearresteerd en onder het Stadhuis gevangen gezet zonder enig 
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proces. Op verdenking van haar aandeel in de onlusten van 3 en 4 april 1784 

waarbij vier doden waren te betreuren werd ook Ruige Keet op 1 september 

opgesloten in de kerkers van het Stadhuis. Keet had oranje lintjes uitgedeeld 

wat haar verdacht maakte. Ze was armlastig en regelmatig afhankelijk van de 

diaconie van de kerk.  Wie betaalde dit alles?, zo vroegen de Patriotten zich 

af. Een commissie kwam tot de conclusie dat zij door de 'Oranjekliek' was 

omgekocht om amok te maken.  Ze werd op 23 april 1785 vervroegd 

vrijgelaten en er kwam geen verdere vervolging. Voor de overige twee volgde 

er wel een proces waarbij Caat Mossel tot 10 jaar werd veroordeeld en 

Oranjemeid  Clasina 6 jaar in de gevangenis moest zitten. Caat door de 

Patriotten bestempeld als een helleveeg geneigd tot onrust en gewoel kwam 

in 1787 vrij toen de Prinsgezinden, met de komst van de Pruissen, weer orde 

op zaken stelden.  Toen in 1795 de rollen met de Fransen weer werden 

omgedraaid verloor zij haar ambt van keurvrouw en overleed op 29 juni 1798 

op 75-jarige leeftijd. Haar medestandster Zwarte Keet overleed op 6 maart 

1800.    

Over Caat zijn diverse publicaties te vinden:    

O.a. Eric Palm; Kaat Mossel, helleveeg van Rotterdam en verlichting in de   

18e eeuw (2009) en in het Rotterdams Jaarboekje uit 1994.  Haar 

eerste biografie dateert al van het einde van de 18e eeuw door Nicolaas 

Hoefnagel.   

[Roelof Vennik, voorzitter]    

   

Programma     

Winter en voorjaar 2018    
Voor het volgende jaar hebben we de volgende bijeenkomsten op het 

programma staan;    

    14 april        Lezing over ‘Zilversmeden families uit    

                Schoonhoven’    

   19 mei        Wellicht een bezoek aan het nieuwe         

         Informatiecentrum van de NGV in Bunnik    

HET RAADSEL VOS VAN AVEZATHE    
Een uitgebreide genealogische verkenning met een vraagteken    
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Toen ik zo'n 25 jaar geleden mijn huidige echtgenote ontmoette, leek het mij 

als bevlogen genealoog, als vanzelfsprekend ook haar kwartierstaat onder de 

loep te nemen. Al snel bleek dat er veel bekend was in de familie.    

Ik stuitte op haar overgrootmoeder Catharina Albertina Vos van Avesate  

(1837-1878) die gehuwd was met Carolus Henri Gravelotte.  Dat klonk chique 

dus ik dacht “bingo”! en zag al een afstamming tot Karel de Grote aan de 

einder gloren. Er was ook een familiewapen dat nog op de 

schoorsteenmantel van een tante van mijn vrouw hing dus aanhaken bij een 

aanzienlijke familie leek slechts een kwestie van tijd.     

De eerste resultaten brachten me al snel met beide benen op de grond.  

Het bleek een nette maar eenvoudige familie te zijn, die niet thuishoorde in 

de blauwe boekjes van het Nederlands Patriciaat, laat staan in de rode 

boekjes van het Nederlands Adelsboek. Ik vond in Wijk bij Duurstede en 

Zwolle beroepen als kaaskruier, wijnkoper en lakenkoper. De dubbele 

familienaam bleef mij echter prikkelen. Met deze ongetwijfeld verkeerde 

verwachtingen begon ik mijn speurtocht om na enige generaties mijn 

bevindingen te onderbouwen met literatuuronderzoek.   Uitgaande van de 

nieuwe serie van het Nederland’s Adelsboek uit 2012 blz. 67-70 blijkt echter 

dat de genoemde oudste generaties uit de stamreeks van overgrootmoeder 

Catharina Albertina Vos van Avesate inderdaad dezelfde zijn als die van de 

eerste en tevens laatste baron Vos van Avesate.    

Cornelis Johannes Vos van Avesaet (1775-1826) werd bij KB 15.12.1825 

verheven met clausule van erkenning 6.4.1826 de titel baron verleend.    

Er bleken twee hoofdtakken van de familie te bestaan, een katholieke tak 

waaruit de baron is voortgekomen en de protestante tak waartoe o.a. 

Catharina Albertina deel van uitmaakt. Cornelis Johannes heeft maar kort 

van zijn adeldom kunnen genieten want hij overleed nog hetzelfde jaar. Hij 

was gehuwd met Catharina Bisdom en er waren geen kinderen die de titel 

konden overnemen.    

Hij was een zoon van Willem Vos van Avesaet (1734-1812) en Magdalena    

Juliana Senff (1750-1822). Interessant detail is nog dat dit echtpaar naast 

Cornelis Johannes nog een dochter had, Wilhelmina Juliana (1781-1831) 

deze trouwde met Claude Victor Perrin, hertog van Bellune (1764-1841).     

    

Claude maakt een hoop goed om de familie naar een hoger plan te brengen.    
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Hij was maarschalk van Frankrijk en streed in heel Europa en Rusland voor 

Napoleon I . Hij klom op van soldaat en bracht het uiteindelijk tot maarschalk. 

In 1814 werd hij echter door Napoleon van zijn commando ontheven en koos 

hij de zijde van Lodewijk XVIII die hem in 1821 tot minister van oorlog 

benoemde.  Het echtpaar kreeg geen mannelijke nakomelingen en de in 

1805 geboren dochter uit dit huwelijk Stephanie Josephine overleed 1832 in 

Parijs. Wel had Claude uit zijn 1e huwelijk 4 kinderen.    

Stopt het verhaal hier? Gelooft u niet altijd wat er geschreven staat zelfs niet 

in de Burgerlijke Stand. Geloof nooit blindelings wat er staat en onderzoek 

zoveel relevante bronnen als er enige twijfel in het spel is. Een brave 

19eeeuwse ambtenaar van de Burgerlijke Stand schreef netjes op wat hem 

werd verteld toen de nazaten van het echtpaar Petrus Joseph Vosch van 

Avesaet en Catharina Hoen zich op het stadhuis vervoegden. Deze namen 

puur op hun achternaam en zonder hieraan ook maar enig recht op te 

kunnen doen gelden de titel baron en baronesse aan. Petrus Wouterus V. 

van A.  

overleed in 1849 in Zutphen terwijl zijn zuster Everarda Catharina overleed te 

Doesburg op 1.5.1873 als 'baronesse'.    

Waarom dit artikel, zult u zich afvragen. Een hoop valse ijdelheid en 

gebakken lucht om een vermeende titel. Mijn ambitie is ooit de verbinding te 

vinden tussen de nu goed gedocumenteerde familie en het gelijknamige 

15eeeuwse riddermatige geslacht. Ervaren genealogen zoals de heer  C. van 

Burik hebben tot op dit moment de aansluiting niet kunnen vinden. In het 

archief van Wijk bij Duurstede ligt nog veel onontgonnen materiaal wat 

mogelijk nog licht op de zaak kan bieden.     

Voorlopig heb ik nog een werkkring en ben daardoor niet in staat langdurig 

onderzoek te doen. Wellicht bent ook u in deze familie geïnteresseerd of kunt 

u mij met suggesties verder helpen.    

Literatuur:    

Burik, C.A. van    

• Utrechtse Parentelen tot 1650. deel 5 Parenteel Vosch van   

Avesaet  blz. 9 t/m 89. 2017 (Uitgave Hollandse Vereniging voor 

Genealogie)    

• De oudere generaties Vosch (Vosch van Avesaet) te Wijk bij 

Duurstede in Gens Nostra 1990    
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• De kinderen van Cornelis Andriesz Vosch en Barbara Harmens 

van Hagenauwen Gens Nostra 1993  blz. 329-333    

 Vos van Avezathe, R.G. en Vos van Avezathe-Walraven, J.M.    

• Vos van Avezathe in Gens Nostra 1989   Vos van Avezathe, R.G.    

• De 17e-eeuwse Rotterdamse wijnkoper Thomas Vosch van 

Avesaet in Gens Nostra 1992 blz. 403-407    

 Nederlands.Adelsboek    

• Editie nieuwe serie 2012 en oude serie 1909  Ned. Leeuw    

• Jaargang 1948  blz. 234-235. Uitg. Kon. Genootschap voor 

Geslacht-en Wapenkunde    

 Sloet, Mr. J.J.S.    

• Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en 

graafschap Zutphen. Arnhem 1924    

Meurs, L. van    

• Ridderschap van het kwartier van Nijmegen, Den Haag 1899   

Juten, W.J.F.    

• In Taxandria XIX pagina 42-48   1912   Sasse van Ysselt, Jhr. Mr. 

A.F.O.    

• De voorname huizen en gebouwen van ‘s-Hertogenbosch    

 [Roelof Vennik, voorzitter]    

    

 Financieel jaarverslag 2017 van de NGV afd. Rotterdam e.o.            

           Werkelijk    Werkelijk    begroting    beroting    

             2016    2017    2017    2018    

Saldo   

NL78INGB0003049072       

 

  250,61    1528,73             
Ontvangsten:  

  
     

van  
NGV    

             

  4400,00    3000,00    
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Ontvangsten totaal    

     

   4400,00     
3000,00     

       

     

Uitgaven:        

   
1. Zaalhuur      

      226,25        

211,75    

     

300,00  
  

350,00 

2. Sprekers    a. vergoeding     100,00    150,00    200,00    200,00 

     b. reiskosten     45,60    87,00    100,00    100,00 

3. Afdelingstijdschrift  a. drukkosten/     

verzendkosten    

      
3a nog te bet.drukkosten 2016    

2493,74    

  

1345,68   
673,63    

4000,00    3000,00  

        

     b. verzendkosten    241,59    0,00    0,00    0,00 

   
c. overige kosten      
d. ontv. vergoeding    

  -150,79    
    

-12,00    
       

12,00     

 

4. Bestuurskosten a. reiskosten    

     b. vergaderkosten      

50,00     0,00    

76,81    

50,00    

100,00    

50,00 

100,00 

     c. overige kosten    27,59    101,68    100,00    100,00 
5.   

Promotieactiviteiten      

    

         

0,00      

0,00     

100,00    

     

100,00 

6. Diversen    kosten bet.verkeer    68,00    74,92    75,00    75,00 
     overige uitgave    33,45               

     overige inkomsten    -13,55    -307,50    
      

     symposium         
  

1192,74    1350,00      

     Symp bijdrage ASD      
  

-385,24    -850,00      

   
Uitgaven totaal      3121,88    3209,47    5537,00    4063,00  

Saldo 
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NL78INGB0003049072      1528,73    1319,26          

                       

Saldi rekeningen                        

Saldo NL78INGB0003049072    1319,26
    

    1528,73  
  

     

Saldo ASD rekening       

          2784,048,5      2398,8083,00                    
Kas ASD    

Totaal                         

                       

JAARVERSLAG 2017    
Onze afdeling kan op 2017 terugkijken als een druk en goed jaar. Het totaal 

aantal leden liep enigszins terug van 466 naar 459 leden. Gezien de vaak 

hoge leeftijd van onze doelgroep kwam dit deels door het overlijden van 

leden en deels door andere oorzaken. Gelukkig mochten we dit jaar ook weer 

nieuwe leden inschrijven waardoor uiteindelijk het totaal aantal leden niet  

heel veel teruggelopen is. Onze afdeling is landelijk gezien nog steeds 

ruimschoots de grootste afdeling op de voet gevolgd door Groningen (428) 

en Amsterdam (427).    

Bestuurlijk begon het jaar met een zestal bestuursleden, te weten Roelof   

Vennik (voorz.), Nico Lambermon (pmr.) Regina Philip (adsp. secr.) Arie   

Ouwendijk (secr.) Connie v.d. Eijnden (ledenactiviteiten) Fred Janssen 

(webmaster en eindredacteur 1340). In april tijdens de ledenvergadering 

namen we afscheid van Arie Ouwendijk die van zijn pensioen gaat genieten.  

Zijn taak als secretaris is zoals voorzien overgenomen door Regina Philip.  

Tevens werd als nieuw algemeen bestuurslid Rob Lambermon (neef van  

Nico) aan de leden voorgesteld. Hiermee komt het aantal bestuursleden op 

7. Een goede bezetting zeker gezien steeds meer afdelingen moeite hebben 

met het vinden van bestuursleden. In sommige gevallen zijn hierdoor 

afdelingsbijeenkomsten zelfs niet meer mogelijk. Het is derhalve erg 

belangrijk om op sterkte te blijven.    

Het bestuur kwam in 2017 regelmatig bijeen voor overleg op 27-02, 01-05,   

23-08, 16-10 en 27-11. De bestuursvergaderingen waren ten huize van 

Conny v.d. Eijnden. Daarnaast werd regelmatig even  voorafgaand aan een 

bijeenkomst overleg met elkaar gepleegd.     
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Een vertegenwoordiging van onze afdeling was aanwezig bij het   

Regiooverleg in Teteringen op 01-04, bij de Landelijke Vergadering op 22-04 

en bij een themabijeenkomst in Breda van onze collega’s van West 

NoordBrabant op 23-09. Een aantal bestuursleden nam deel aan een 

seminar van de landelijke NGV over de toekomst van NGV op 30-09 en aan 

de HCC! Genealogie-dag op 07-10 in het Stadsarchief Rotterdam met een 

informatiestand. Wij waren/zijn betrokken bij het uitwerken en testen van de 

nieuwe website van de NGV. De nieuwe huisstijl en website van de landelijke  

NGV werden gepresenteerd tijdens het evenement ‘Brabantdag  

Familiegeschiedenis’ op 04-11-2017. Ons voltallige bestuur/redactie was 

hierbij aanwezig. Gezien zijn betrokkenheid bij e.e.a. bemande onze 

webmaster Fred Janssen die dag ook de informatiestand voor de nieuwe 

website.    

Onze bijeenkomsten waren in 2017 in Museumpaviljoen ‘De Joon’ te 

Vlaardingen. Afwisselend was er een lezing en een genealogisch café. 

Tijdens de laatste was er regelmatig een korte lezing of voordracht van leden 

met hun eigen verhaal. Ook mochten we ons gelukkig prijzen dat er 

regelmatig helpdeskmedewerkers van GensDataPro aanwezig waren die tot 

onze eigen ledenkring behoren. Zij konden waar nodig mensen op weg 

helpen en/of problemen oplossen. De bijeenkomsten werden steeds op 

zaterdagmiddag gehouden van 13:30-16:30u waarbij de inloop om 13:00u 

begon zodat men de tijd had voor een kopje koffie/thee en om even bij te 

praten. De bijeenkomsten werden redelijk tot goed bezocht. Het uitvallen van 

de treinverbinding richting Hoek van Holland heeft hier vermoedelijk wel 

enigszins een negatief effect op gehad ondanks het vervangende 

busvervoer.    

In 2017 is onze afdeling zelfstandig aan de slag gegaan met de organisatie 

van het symposium over de middeleeuwen. Dit evenement was 

oorspronkelijk bedoeld als gezamenlijk project van meerdere afdelingen maar 

kwam in 2016 niet van de grond. Nu wij de volledige regie en financiering in 

eigen hand hadden kon het evenement van start gaan op 10 mei 2017. Met 4 

sprekers en talloze (informatie)kraampjes kunnen we van een zeer 

succesvolle dag spreken die goed bezocht werd. Conny v.d. Eijnden zorgde 

voor een vrolijke noot als heraut en ridder te paard terwijl zij de verschillende 

sprekers aankondigde. De onderwerpen van de sprekers bleken goed op 

elkaar aan te sluiten. In de pauzes was er gelegenheid om voor de inwendige 

mens te zorgen met wat eten en drinken met dank aan de familie 

Lambermon die voor de broodjes gezorgd had. Natuurlijk kon men in de 
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pauzes ook een kijkje nemen bij de vele stands die een plaatsje op dit 

evenement hadden.     

Met een zekere regelmaat werd in 2017 ook de maandelijkse nieuwsbrief 

verzonden aan de leden en belangstellenden. Indien er meerdere weken 

zaten tussen een bijeenkomst en de nieuwsbrief dan werd per email nog een 

herinnering voor de bijeenkomst verstuurd. Dit werd over het algemeen zeer 

op prijs gesteld.    

Ons eigen afdelingsblad 1340 had in 2017 helaas met wat problemen te 

maken. Hierdoor verschenen er geen 4 maar slechts 2 edities van ons blad. 

Dit betreuren wij natuurlijk ten zeerste. Om dit in de toekomst te voorkomen 

zal de redactie met ingang van editie 2018-2 elk kwartaal vergaderen via 

Skype. Tevens is er een plaatsvervangend eindredacteur aangewezen voor 

het geval Fred Janssen tijdelijk uit mocht vallen door ziekte o.i.d. Uit de vele 

reacties die wij per email ontvingen over het niet verschijnen van 1340 werd 

ons wel duidelijk dat ons afdelingsblad nog steeds erg gewaardeerd wordt en 

dat het niet verschijnen ook een negatief effect heeft op de opkomst bij de 

bijeenkomsten. Een ander probleem dat de redactie tegenkomt is de 

hoeveelheid kopij. Veel wordt aangeleverd door de bestuursleden zelf terwijl 

wij graag zien dat het blad niet alleen voor maar ook dóór de leden gemaakt 

wordt. Het insturen van (korte) bijdragen van de leden wordt dan ook zeer op 

prijs gesteld. De redactie bestaat uit Conny v.d. Eijnden, Regina Philip, 

Janneke van Andel, Fred Janssen (eindredacteur) en Rob Lambermon (plv. 

eindredacteur).    

De NGV is in 2017 een nieuwe weg ingeslagen. Dat is te merken aan de 

geheel vernieuwde website waarop ook onze eigen afdeling terug te vinden 

is. De nieuwsbrief en emailberichten hebben een nieuw jasje gekregen. De 

NGV hoopt met alle vernieuwingen een grotere en jongere doelgroep aan te 

spreken in de hoop om zo een toekomst voor de vereniging te waarborgen. 

Wij als afdeling Rotterdam en omstreken denken en werken graag mee in dit 

proces.    

Tot zover het verslag van de bestuurlijke zaken van onze afdeling.    

[Regina Philip, secretaris]    
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Bijzonder    
Soms kom je bij je onderzoek bijzondere familienamen tegen. Deze 

combinatie is wel heel uitzonderlijk.  Kijkend naar de kwartieren van dit 

echtpaar moeten we concluderen dat het hier geen toenaam of 

gelegenheidsgrapje betreft, ook de grootouders gebruikten deze 

familienamen.    

In 1710 trouwen te 's-Gravendeel Melis Bastiaansz Naaktgeboren en 

Bastiaantje Abrahams 't Hoertje.    

Hij is gedoopt 31 januari 1683 in Dubbeldam en is genoemd als schepen van 

’s-Gravendeel in 1711,1714 en 1722. Kerkmeester in 1717. Begraven te 

'sGravendeel 2.6.1741.    

Zij is geboren te ‘s-Gravendeel ca. 1685 en overleed daar in 1765. Hoe er in 

de kerkelijke gemeente werd aangekeken tegen een kerkmeester die met 

een hoertje trouwde is mij onbekend.    

[Roelof Vennik, voorzitter]    

NEDERLANDS PATRICIAAT NR.95 VERSCHENEN    
    

Op dinsdag 13 februari 2018 werd in Amersfoort het 95e deeltje van het  

Nederlands Patriciaat gepresenteerd. Sinds 1910 worden de zgn. “Blauwe 

boekjes” uitgegeven waarin, sinds het eerste deel verscheen, inmiddels 1800 

genealogieën zijn opgenomen.    

Belangrijkste criterium om te worden opgenomen is dat de familie een 

vooraanstaande rol diende te hebben gespeeld in de Nederlandse 

samenleving. Leden van deze families moeten zowel in het verleden als 

heden een vooraanstaande rol hebben gespeeld in het openbaar bestuur, 

bedrijfsleven, wetenschap en cultuur.    

Aanvankelijk werden de boekjes uitgegeven door het Centraal Bureau voor 

Genealogie en Heraldiek in Den Haag waarvan de initiatiefnemer haar 

directeur DG. Van Epen was. Na diens dood werd de uitgave voortgezet door 

de Stichting Nederlands Patriciaat.  Na de oprichting van het CBG (Centraal 

Bureau voor Genealogie) in 1945 kwam de uitgave tot 2015 onder haar 

verantwoordelijkheid. Na de reorganisatie van het CBG werd een waardige 

en capabele opvolger gezocht om het voortbestaan van het Ned. Patriciaat te 

waarborgen. Historisch Bureau de Clercq verzorgd nu de 95e editie en werkt 

samen met Uitgeverij Verloren. Ten behoeve hiervan is de Stichting Het 
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Blauwe Boekje opgericht waaraan het CBG de publicatierechten heeft 

overgedragen. De gepubliceerde genealogieën zijn van hoge kwaliteit die 

geborgd is door een kundige redactie.     

De eerste drie genoemde families hebben meerdere generaties in onze regio 

gewoond. Zelf was ik betrokken bij de totstandkoming van de genealogie van 

de familie Pigeaud die vooral in de 18e en 19e eeuw in Schiedam heeft 

gewoond en afkomstig was uit Frankrijk.    

Het boek is te bestellen bij uitgeverij Verloren (www.verloren.nl) en kost  € 

58,50.    

[Roelof Vennik, voorzitter]    

CONNY’S COLUMN (23)    
Is het u ook weleens opgevallen, dat…    

… u zichzelf misschien  nooit gerealiseerd heeft, hoe of uw bestuur het altijd 

voor elkaar krijgt om van alles voor u te organiseren en te regelen?    

We vergaderen. Logisch.    

Toen ik pas in het bestuur van de NGV RTM e.o. plaatsgenomen had, 

vergaderden we bij een lieve mevrouw thuis, die haar woonkamer als 

vergaderruimte aanbood. All inclusive. Ja, ook toen al…    

We werden voorzien van koffie/thee en koek. Gevolgd door andere lekkere 

versnaperingen. We mochten gebruik maken van haar toilet. Handig.    

De bovenverdieping van haar huis was gevuld met dozen voor/over de NGV.     

Naderhand werd er vergaderd, in roulatie, bij bestuursleden thuis.    

En de laatste jaren voornamelijk bij mij (Conny) thuis.    

Omdat de bestuursleden nogal verspreid in- en rondom Rotterdam wonen en 

omdat soms een snelle redactionele vergadering wel gewenst is, in verband 

met het uitbrengen van een nieuw bulletin 1340, stelde bestuurslid Fred voor 

om te gaan: SKAIPUH !    

Ja ja, u leest het goed. SKYPEN !    

Nou, afgelopen maandagavond was het zover.    

Uw redactieleden werden verwacht om 19.30 uur achter het beeldscherm van 

de pc te zitten zodat er ‘geskyped’ kon worden.    

Geweldig!     
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We hebben nog nooit zo snel vergaderd als tijdens dit skype-event.    

Op mijn bureau had ik een papiertje neergelegd om eventuele taken op te 

schrijven. Ik moest nog een column inleveren. Waarover ?    

Dat heeft u net kunnen lezen…  Tot 

skypes.    

[Conny van den  

Eijnden]    
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