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Van de redactie 

Dit is de laatste uitgave van voor de zomer, wij van het bestuur en de redac-

tie wensen u veel leesplezier en een fijne en mooie zomer. Een periode van 

rust, ontspanning en…..eigen onderzoek. 

Kopijdatum voor de Herfst editie 2019 van 1340 is: 15 augustus 2019 

 

 

Redactie: Conny van den Eijnden 

  Janneke van Andel 

  Regina Philip 

  Rob Lambermon (eindredactie en samenstelling) 

       [Rob Lambermon, Bestuurslid] 
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 VAN DE VOORZITTER 

Op de voorlaatste afdelingsbijeenkomst werd ik aangenaam verrast met een 
mooie oorkonde voor 40 jaar lidmaatschap van de NGV. Op zich een leuke 
traditie vanuit het hoofdbestuur maar een verdienste is het natuurlijk niet, 
gewoon elk jaar je contributie betalen en je gedragen zoals je van een lid 
mag verwachten. 

Veertig jaar geleden was alles anders maar of ook alles beter was dat vraag 
ik me af. 

Ik was een twintiger, nog geen grijze haren en een stuk slanker. Genealogie 
beoefening was een stuk lastiger en ook voor de basisgegevens moest je 
naar het archief. Wat je nu in een paar dagen thuis achter je eigen computer 
kunt doen, koste je al gauw een veelvoud aan archiefbezoek en reistijd. 

Genealogie werd voor mij bijna een tweede baan en voor de NGV was ik tot 
nu toe 31 jaar afdelingsbestuurder, 13 jaar hoofdbestuurslid waarvan 7 jaar 
als landelijk voorzitter. Naast slechte tijden, waren er ook goede tijden. 
Hoogtepunt was het internationale congres voor heraldiek en genealogie in 
Maastricht in 2012. Ik mocht er kroonprins (nu koning) Willem-Alexander 
ontvangen. 

Ook publiceerde ik in de afgelopen decennia een aantal boeken, 200 artike-
len en was ik ook in andere genealogische organisaties in zowel binnen- als 
buitenland actief. 

Mede dankzij een team van enthousiaste bestuurders gaat het de afdeling 
Rotterdam voor de wind. 

Wat ons zorgen baart is vooral de teruggang van het landelijk ledental van 
onze vereniging. 

Is het concept van onze vereniging nog wel van deze tijd of moeten we con-
stant renoveren en bijsturen? 

Al zo'n twintig jaar hebben commissies met wijze mannen en vrouwen zich 
over het probleem gebogen maar de mooie resultaten die in diverse rappor-
ten zijn gepresenteerd hebben nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. 
Wanneer de neergaande lijn in het aantal leden niet kan worden omgebo-
gen zal de NGV een organisatie van een klein aantal 'die hards' en kwali-
teitsgenealogen zijn. Zo kan dan op termijn de huur van het verenigingscen-
trum niet meer kunnen worden betaald, het verenigingsblad GensNostra 
opnieuw minder gaan verschijnen en de afdelingsbudgetten kleiner worden 
of zelfs verdwijnen.  

Ik roep daarom een ieder op mee te denken hoe we het tij kunnen keren. 

We hebben een mooie en actieve afdeling en juist nu moeten we gezamen-
lijk de verenigingsproblemen te lijf gaan. De NGV is immers van leden en 
voor leden. Wens een ieder een goede vakantie en genealogisch vruchtbare 
maanden,                   [Roelof Vennik, Voorzitter]  
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Programma  

Programma zomer 2019 

Voor het jaar 2019 hebben we de volgende bijeenkomsten op het program-

ma staan; 

 14 september      Het is onze eerste bijeenkomst na de vakantie        
                periode. We verwelkomen dan onze (nieuwe)  
       NGV leden. Tevens is er dan een Presentatie  
       van Centurial, het spiksplinternieuwe genealogie 
                programma door Fouke Boss 

 

19 oktober              Lezing door Willeke Molema over de Hollandse          
                        vereniging voor Genealogie “Ons Voorgeslacht” 

 16 november           Een tweetal lezingen van ca een half uur door          

                         Tom Janse over de suikerwerkfabriek van     

                                  Rinse Smith uit Rotterdam en Mevr. W. Molema   

                                  verteld over haar voorouders Smitshoek en Baljé 

De locatie waar onze bijeenkomsten worden gehouden is: 

BuurtKamer de Vijverhoek, Lage Vijver 2, 2923 AH Krimpen aan den IJssel. 

De inloop is om 13:00 uur het programma begint om 13:30 uur. 

Van onze "hoffotograaf" Rob Voogt, kregen we een foto doorgestuurd met 
daarop tijdschriften die hij tegen een leuke prijs gaat verkopen. 

Heeft u daar belangstelling voor? Neem dan even contact op met de redac-
tie van 1340. 
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 Lezing 17-11-2018 door Henk Willemse  

Samenvatting Varen in de Merchant Navy 

 

 

 

 

 

 

 

     

Henk Willemse 

Het verhaal is gebaseerd op het onderzoek naar de geschiedenis van mijn 

vader gedurende de jaren tijdens de Tweede Wereld oorlog. Met name deze 

periode van zijn leven was voor mij een blinde vlek in zijn geschiedenis. Ik 

was bijna 6 jaar, eind 1945, toen ik hem voor het eerst in levende lijf zag. 

Toen de oorlog in 1939 tussen Engeland en Duitsland uitbrak voer hij op de 

Slamat en was in Indonesië, het voormalig Indië en werd daar overgeplaatst 

op de M.S. Indrapoura. Hetgeen zijn geluk was want de Slamat werd gebom-

bardeerd tijdens de evacuatie van het Engelse leger in april 1941 uit Grie-

kenland (actie Demon). Van de Slamat zijn er 758 mensen om gekomen  en 

van de ruim 800 opvarenden overleefden slechts 10 bemanningsleden deze 

aanval. Tijdens die actie zijn ook de Nederlandse schepen Pennland (HAL) 

en de Costa Rica (KNSM) vergaan. Hij, mijn vader, vertelde niets over deze 

jaren maar uit onderzoek werd duidelijk waarom, het moet een hele traumati-

sche en angstige ervaring zijn geweest. Het was niet alleen het gevaar van 

aanvallen door U-boten of vliegtuigen maar ook de gevaren als je schip ver-

ging door een aanval. Met name in de winter op de Atlantische Oceaan, gol-

ven van 15 meter hoog en een water temperatuur van soms wel  min 20
o
 

Celsius. Velen kwamen hierbij om of werden invalide ten gevolge van bevro-

ren ledematen die bij redding geamputeerd moesten worden. Ook kwam het 

gebrek aan drinkwater en voeding bij het dobberen op een vlot regelmatig 

voor omdat het een lange tijd duurde voordat er redding was.   
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Van de Zaandam, op 2 november 1942 getorpedeerd bij de Braziliaanse 

kust, dreef een vlot met 5 overlevenden 83 dagen rond en waren er uit ein-

delijk nog 3 mensen in leven. Niet varen was geen optie, het schip en lading 

viel onder het British Ministery of War Transport, de Nederlandse bemannin-

gen mochten alleen afmonsteren in de thuishaven hetgeen pas kon na het 

beëindigen van de oorlog, t.g.v. een wet die, na stakingen van zeelieden, 

door de Nederlandse regering in ballingschap was uitgevaardigd. De gezin-

nen van de zeevarenden waren na april 1941 aangewezen op financiële 

hulp door inzameling bij de overige bevolking. De Duitsers verboden de be-

taling van gages aan de gezinnen in Nederland omdat de echtgenoten voe-

ren voor de vijand. De ondersteuning voor zo ver dit plaatsvond gebeurde in 

het geheim. 

De Nederlandse vloot die voor Engeland actief was bestond uit 840 sche-

pen, hiervan zijn er 421 verloren gegaan en zijn 3400 bemanningsleden om-

gekomen. Wat geldt in deze periode voor de handelsvaart gold ook voor de 

kustvaart, visserij en sleepvaart die buitengaats waren bij het uitbreken van 

de oorlog in mei 1940 in Nederland. 

Consequenties voor de gezinnen waren er ook bij thuiskomst van bemannin-

gen na het beëindigen van de oorlog. Mannen en vrouwen herkenden elkaar 

vaak niet meer als de  geliefden die ze voor de oorlog waren. Gevolg echt-

scheidingen of de man weer snel naar zee. 

Waardering voor de bemanningen was er niet, er werd niets over verteld en 

gebeurde dit wel dan werd het niet geloofd. Ook in geschiedenisboeken op 

school wordt hierover iets verteld en de Overheid, wel die stuurde in 2003 uit 

eindelijk een speld voor het varen tijdens de oorlog. Mijn vader was toen 

reeds 3 jaar overleden en zo waren er velen die die periode op zee hebben 

doorgebracht. 

Één van de toehoorders vatte het als volgt samen: de schepen bleven varen 

omdat de bemanningen min of meer gegijzeld waren, nooit een tekort aan 

personeel. Met veel leed en een lullig speldje jaren later, vaak te laat!  

 

                 [Henk Willemse] 
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Verslag van 16 februari 2019 afdelingsbijeenkomst 

NGV afd. Rotterdam e.o.   

 
Er waren bij deze bijeenkomst minimaal 30 aanwezigen. 

 

Foto © Coret Genealogie 
ICT adviseur & projectleider 

open data evangelist 

internet genealogie specialist 

https://blog.coret.org 

Artikels op blog Coret – over het raakvlak van Internet en genealogie. 

https://twitter.com/coret 

Op zaterdagmiddag 16 februari 2019 kregen we bezoek van niemand minder 
dan BOB CORET, oprichter van Coret Genealogie. Bob vertelde de aanwezi-
gen over zijn werkzaamheden binnen de genealogie en over zijn websites 
als: Genealogie Online, het Stamboom Forum, Genealogie Familie Archiva-
ris, de Genealogie Gazet, de Stamboom Gids en de Genealogie Werkbalk 
www.genealogiewerkbalk.nl. 
De focus lag deze middag vooral op zijn meest recente project namelijk dat 
van zijn website Open Archieven. Via deze website kunt u zoeken naar per-
sonen die vervolgens, deels, direct gekoppeld zijn aan aktes en/of registers. 
Hoe de site precies werkt en wat je er allemaal kunt vinden legde Bob ons 
allemaal haarfijn uit. Uiteraard was er ruimte om vragen te stellen aan Bob. 
Enkele aanvullingen: 
Bob Coret werkt ook mee aan het TV programma “Verborgen Verleden”. 
De zoekmachine “Open Archieven”? Voorheen bekend als dienst Genlias. 
Maar liefst 203 miljoen persoonsvermeldingen. 
Filteren op Brontype, plaats, rol en jaar. 

https://blog.coret.org
https://twitter.com/coret
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Maar liefst 55.000.000 voorouders op de website. 
Genealogie online is GEEN bron! Altijd primaire bronnen controleren. 
Het stamboomforum heeft momenteel 67.000 geregistreerde leden. 
In Europa is er een wet ingevoerd, getiteld: 
“Wet hergebruik overheidsinformatie.” 
“Scanning on demand” gebeurt nog steeds en is gratis. 
Nederland loopt nogal voorop in digitalisering. 
Persoonskaarten zijn alleen bij het CBG (Is GEEN overheidsorganisatie) op 
te vragen. 
Info opzoeken bij Familysearch? Is gratis. Wel even inloggen. 
 
Tip: Kijkt u eens op YouTube, naar het volgende filmfragment: 
HCC!genealogie Open Archieven door Bob Coret 
   

      [Conny van den Eijnden, Bestuurslid] 

 

 

 

VERSLAG LEZING ZATERDAG 16 MAART 2019 

 
Op 16 maart j.l. hield de heer Jan-Egbert Baalbergen een lezing over de 

familie Schilpzand en het daaruit voortgekomen bloembollenbedrijf  

J. Schilpzand & Zonen. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Jan-Egbert begon de lezing met het uitleggen van zijn banden met de familie 

Schilpzand waarvan in zijn kwartierstaat de eerste Schilpzand zijn grootmoe-

der betrof. 

Zo kwamen we vanzelf in de genealogie van de familie terecht. De oudste 

vier generaties werden schematisch vertoond en Jan-Egbert wees ons op 

een aantal leuke details die hij ook nader verklaarde. De familie Schilpzand 

https://www.youtube.com/watch?v=GvDFLI_-JbA
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was oorspronkelijk uit Zandvoort en/of Katwijk aan Zee afkomstig en veelal 

werkzaam in de visserij. 

Eén van de Schilpzanden, Jan, trok echter naar Hillegom, trouwde een 

vrouw met eigen grond en begon een groenten-, planten- en bloembollen-

kwekerij: J. Schilpzand & Zonen. 

In 1896 namen zijn zoons Rutger en Hendrik het bedrijf over en breidden het 

enorm uit. Er was land en huizen in eigendom verspreid in Hillegom en later 

ook in Breezand. In 1912 werd er aan de Weeresteinstraat in Hillegom een 

prachtig nieuw gebouw geopend waarin de bloembollen werden verzorgd, 

ingepakt en klaargemaakt voor de export. 

Het bedrijf exporteerde vooral naar Duitsland en Rusland, verder naar 

Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. 

In de jaren 1912 tot 1915 lag dan ook het hoogtepunt voor de firma. 

 
Hendrik was gewoon ieder jaar een handelsreis naar Duitsland en Rusland 

te maken. Zo ook in 1915. Door gevechten, de Eerste Wereldoorlog was aan 

de gang, kon hij niet zijn normale traject via Polen volgen maar moest hij 

een omweg maken via Zweden en Rusland. 

De aanwezigen konden de hele reis op een landkaart volgen omdat Jan-

Egbert erin was geslaagd over deze reis allerlei gegevens boven water te 

krijgen. Gelardeerd met foto’s, ansichten en paspoortkopieën trok de reis 

van zo’n 17.000 km aan ons voorbij. 

Op de terugreis werd Hendrik echter gearresteerd wegens vermeende spio-

nage en gevangen gezet in St. Petersburg. Gelukkig kon Jan-Egbert ons 

laten zien dat zijn overgrootvader Hendrik na een maand weer werd vrijgela-

ten en naar huis kon gaan. 

Doordat het bedrijf niet meer naar Engeland en Frankrijk kon exporteren 

vielen die bronnen weg. Toen daarna in Rusland een revolutie uitbarstte en 

de geleverde goederen niet meer werden betaald, gevolgd door de enorme 

geldontwaarding in Duitsland begin jaren ’20, volgde er een leegverkoop van 

het bedrijf. Land, schuren, kassen, alles werd verkocht. 

Toen Hendrik ook nog eens zijn vrouw verloor, verkocht hij zijn huis en ver-

huisde hij naar Heemstede. Hij ontmoette een weduwe, trouwde met haar en 

ging in Apeldoorn wonen. Daar is hij uiteindelijk in 1937 overleden. 

Na afloop volgde een terecht applaus voor deze interessante en onderhou-

dende lezing. Daarna werd er door de aanwezigen nog over een aantal vra-

gen en opmerkingen gediscussieerd. 

[Conny van den Eijnden, bestuurslid] 
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De lange mars van Jean Jacques Emanuël Bécue,  

door Willem van der Velden- Bécue. Lezing 20-04-2019 

De lezing, op basis van zijn boek,  gaat over twee mannen ten tijde van de 

Franse Revolutie. De één vertrekt vanuit Frankrijk (Gravelines) naar Neder-

land en wordt sergeant in het leger van Napoleon. De ander, Arie Johannes 

Knock,  is een patriot uit Papendrecht die naar Gravelines vlucht en daar 

trouwt met de zuster van de sergeant. Beide mannen beleven een bewogen 

geschiedenis. De één marcheert zo’n 1.400 kilometer met het 146
ste

 Regi-

ment Infanterie en sneuvelt in Breslau (het huidige Polen). De ander trekt in 

1795 door Nederland met Pichegru en vecht daarna in Frankrijk tegen de 

contra – revolutionairen (“les Chouans”, de nachtuilen). Hij gaat bovendien 

nog op een geheime missie naar  Kaap Goede Hoop, om daar de Engelsen 

te verdrijven. Ten slotte komt deze patriot aan in Willemstad (Noord-Brabant) 

waar hij gedurende een korte periode commandant van de vesting wordt.  

In de lezing wordt een beeld geschetst van de aanloop naar de Revolutie, de 

Revolutie zelf,  de opstand in Nederland tegen de gevestigde orde en wat dit 

betekent in de verweven levens van twee individuen en hun families. 

 

 

 

 

 

 

 

  Omslag Boek         Willem van der Velden-Bécue 

Bevat kloppende en volledige praktische informatie op onze website (datum/

tijd, locatie, prijs, etc.), inclusief contactpersoon. 

Willem van der Velden-Bécue 

De auteur is beschikbaar voor lezingen, contact via: willemv2@ziggo.nl of   

T: 0610623636  

 

mailto:willemv2@ziggo.nl
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Workshop paleografie, gehouden op 18-05-2019 in Krimpen 

aan den IJssel door Leonard van Kessel, bestuurslid van 

NGV Rotterdam, op uitnodiging van het NGV-bestuur regio 

Rotterdam. 

 

 

 

 

 

 

 

                         Leonard van Kessel 

Op de onlangs gehouden ledenbijeenkomst van de regio NGV Rotterdam is 

een workshop paleografie gehouden. Het is inmiddels de tweede bijeen-

komst van dit ‘moeilijke’ hoofdstuk binnen de hobby genealogie. Er waren 

zo’n 20 personen die hun nieuwsgierigheid niet konden bedwingen en inter-

actief waren op de voornoemde workshop. 

Deze middag stond in het teken van afkortingen en daarbij werden diverse 

documenten gepresenteerd, waarbij de bezoekers gevraagd werd deze te 

transcriberen. 

Een afkorting kan tot stand komen door het afkappen van een woord; nadat 

de eerste letters zijn neergepend lijkt de schrijver geen zin meer te hebben 

het woord af te maken. Deze afkorting kwam veelvuldig voor in de verleden 

tijd en wordt suspensie genoemd. Enige voorbeelden zijn gesch. Voor ge-

schiedenis, afk. voor afkorting. Er is nog een variant op de suspensie en dat 

is de sigle., en dat is een suspensie met één enkele letter, bijvoorbeeld 

K.L.M. voor Koninklijke Luchtvaart Maatschappij. Een deftige zondagse 

naam voor ‘litterae singulares’. 

Er hoeft in dit kader niet zo veel uitgelegd te worden over de afkortingen 

waarbij interpuncties worden gebruikt, zoals de punt, de dubbele punt en/of 

de apostrof. 
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 Bij een contractie, ook weer een van de soorten afkortingen, is het iets an-

ders gesteld dan de suspensie. Hier komt de afkorting tot stand door tussen 

de eerste en de laatste letter van het woord één of meerdere letters weg te 

laten 

Er zijn nog meer mogelijkheden om woorden af te korten; naast de inter-

puncties die door ons, heden ten dage, nog gebruikt worden, zijn er ook nog 

de afkortingsstrepen en de laag geschreven verticale afkortingssstrepen 

gebruikt. 

Wat niet zoveel voorkomt, maar waar wel rekening mee gehouden moet 

worden is de doorgestreepte medeklinker, die gezien moet worden als een 

eerste (doorgestreepte) letter van een woord, gevolgd door de rest van het 

woord. Achter die doorgestreepte letter moet dan weer iets ‘verzonnen’ wor-

den door ons, als genealoog, wat het woord daadwerkelijk inhoudt. 

Samengevat geef dat het volgende overzicht in willekeurige volgorde: 

Afkortingen met een leesteken (interpuncties); 

De contractie; 

De suspensie; 

Afkortingen met horizontale - of verticale strepen; 

Het doorstrepen van medeklinkers; 

Combinatie van genoemde afkortingen. 

In deze workshop zijn diverse documenten gepresenteerd; het eerste docu-
ment is hierbij afgedrukt en hierna is een transcriptie van gegeven. 

 

 

 

 

 

Ik onderges[ch]r[even] 
Bekenne ontfange te hebbe 
van Mattheus Kop, kerkm[eeste]r 
de somm[a] van twintig guld[en] en 
aght stuyv[ers] en dat van mijn 
half jaar kerkedienst dat mij 
verschenen(en) is op huyden den 26 mei 1705. 
Corn[elis] Decker                                     [Leonard van Kessel, bestuurslid] 



1340 NGV afdeling Rotterdam e.o.  Jaargang 32, no. 2 Zomer 2019 

 

41 

Nederlandse Genealogische Vereniging 
 

 

 

 

 

 

Bezoekadres: Kosterijland 3-5   2981 AJ Bunnik 

Postadres: Postbus 50  3980 CB Bunnik 

Website: www.ontdekjouwverhaal.nl 

E-mail: info@ngv.nl 

tel.: 085 - 1051199. 

Bezoektijden:  woensdag op afspraak 

Elke donderdag en tweede zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur 

Als u geïnteresseerd bent in een bezoek aan het verenigingsgebouw neem 

dan eens vrijblijvend contact op met een van uw bestuursleden. Misschien 

zijn er wel meer leden geïnteresseerd …... 

 

Tips 

Bezoek ook eens de volgende sites: 

www.Yory.nl daarin blogt Yolanda Lippens over allerlei zaken met betrekking 

tot genealogisch onderzoek 

 

www.JohnOoms.nl daarin deelt John Ooms dagelijks een item over wat die 

dag in de geschiedenis plaats vond. 

 

Voor personen die geïnteresseerd zijn in plaatsen van Nederland zoals foto’s 
plattegronden etc. 

www.plaatsengids.nl      is gratis, zelfs inloggen is niet nodig  

http://www.plaatsengids.nl
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CONNY’S COLUMN    (27) 
 
Is het u ook opgevallen, dat… 
vondsten tijdens genealogisch onderzoek en de gevolgen van deze bevindin-
gen  vaak bij toeval gebeuren? 
Zo vernam ik van de zus van mijn vader, dat haar dochter en haar man, be-
sloten hebben om te gaan verhuizen naar Italie. 
Nu is die dochter van de zus van mijn vader mijn nicht en ik volg haar werk-
zaamheden daar in het Zuiden, via haar facebookpagina. 
Nu heeft de neef van mijn vader ook veel belangstelling voor genealogie en  
hebben we besloten om de dochter van zijn nicht, met zijn vrouw en ik, zijn 
achternicht, volgend jaar te gaan bezoeken. 
Volgt u het nog? 
Planning voor 2020: Naar Italië. 

[Conny van den Eijnden, bestuurslid] 
 
 

 
 

 

       
Uw voorzitter met zijn lieftallige dames en de overige bestuursleden wensen 
u een mooie en fijne zomerperiode toe. 
 

 
[Conny van den Eijnden, bestuurslid] 
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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. 06-23 77 53 84  

 conny@rotterdameo.ngv.nl 

bestuursleden: 

 Rob Lambermon 

 rob@rotterdameo.ngv.nl 

 Leonard van Kessel                                                               

 leonard@paleografie.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:  Rob Lambermon 

ledenadministratie: Nico Lambermon 

PR-zaken:   Bestuur 

beheer website:  Regina Philip 

beheer Facebook:  Regina Philip en Leonard van Kessel 

afgevaardigden LV: Roelof Vennik en Conny van den Eijnden 

computerzaken:  Regina Philip 

website:   https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/  
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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 


