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Van de redactie 

Een nieuwe omslag van ons blad even wennen maar het past iets meer bij 
de website van de NGV.                         
Dit is alweer de laatste 1340 van het jaar.  

Wij van het bestuur en de redactie wensen u allen fijne feestdagen en een 

prettig uiteinde. 

Wij hopen u natuurlijk in het nieuwe jaar weer in goede gezondheid op onze 

bijeenkomsten te mogen zien .  

Kopijdatum voor de lente editie 2020 van 1340 is: 15 februari 2020 

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 Afdelingsledenvergadering van 16 november waarin ik u mocht voor-
lichten over de plannen van het Hoofdbestuur van de NGV gaf u bestuurslid 
Conny van den Eijnden en mijzelf een duidelijke boodschap mee. Uit de 
afdelingsledenvergadering van de afgelopen jaren was er zoals bleek weinig 
belangstelling onder de aanwezige leden. U heeft belangstelling voor de 
lezingen en komt niet voor de bestuurlijke zaken die u liever bij het afde-
lingsbestuur laat. Een ALV duurt daarom veelal niet langer dan tien minuten. 
De laatste vergadering was dit anders. De plannen van het Hoofdbestuur de 
afdelingen te korten in hun jaarbudget viel niet goed en u was unaniem van 
mening dat het juist de afdelingen zijn die het gezicht van de NGV zijn. Ook 
het idee om ons gewaardeerde afdelingsblad op termijn via de website te 
raadplegen en niet langer in papieren versie te distribueren vond slechts bij 
een klein aantal leden gehoor. Er is slechts 20% eventueel bereid een digi-
tale 1340 te ontvangen. Persoonlijk deel ik uw mening. Ook ik heb liever 
een papieren versie en ik vind het prettig het blad te bewaren. Dit neemt 
echter niet weg, dat ik het digitaal gaan van “1340” zou willen aanbevelen 
voor hen die hieraan gevolg zouden willen geven zodat de kosten kunnen 
worden beperkt. Bij vrijwel alle afdelingen van de NGV is er weinig steun om 
een papieren versie geheel af te voeren, waarmee ik persoonlijk heel blij 
ben.  

De NGV dreigt in zwaar weer te komen. Dit komt enerzijds door de afname 
van het ledental vanwege een toenemende vergrijzing van ons ledenbe-
stand zonder dat dit voldoende gecompenseerd wordt door nieuwe leden. 
De ICT heeft de laatste jaren veel geld gekost en is nog steeds niet op orde. 
Het Hoofdbestuur wil werken met een sluitende begroting. We ondersteunen 
dit van harte maar mag niet ten koste gaan van de service aan de leden. 
Nog meer interen op het vermogen is zeker geen optie. Enige pijnlijke maat-
regelen zijn dan ook niet te voorkomen.            
Uw advies is in de stem van de afgevaardigden van Rotterdam meegeno-
men naar de Algemene Najaarsvergadering in Driebergen.         
De andere punten neem ik kort met u door.             
De opheffing van de functie van afdelingspenningmeester en deze functie 
omzetten in die van budgethouder vond gehoor bij het merendeel van de 
afdelingen. Deze kwestie hebben we met onze penningmeester Nico Lam-
bermon doorgesproken en hij heeft geen bezwaar. Nico blijft lid van het be-
stuur. Het HB heeft geen enkel bezwaar wanneer wij de benaming van pen-
ningmeester handhaven. De ING rekeningen van de afdeling worden echter 
wel opgeheven en alle betalingen worden door de landelijk penningmeester 
gedaan. Nu de afdelingen geen bankkosten meer hebben is er een bespa-
ring van 5.000 euro per jaar.              
Het idee om de twee Algemene Vergaderingen voortaan in Bunnik te hou-
den werd ook algemeen gesteund. Op dit moment kost dit de vereniging in 
totaal 7.000 euro per jaar. Het grootste gedeelte van dit bedrag kan worden 
geschrapt. Wel is bepaald dat de afdeling voortaan slechts door één afge-
vaardigde zal worden vertegenwoordigd. 
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De statuten bepalen dat het HB uit minimaal 5 leden dient te bestaan. Mo-
menteel bestaat het HB uit 4 leden, die weliswaar worden ondersteund door 
enkele adviseurs. Dit vergt een aanpassing van de statuten die zal worden 
doorgevoerd. Het streven is echter wel om weer tot 7 leden te komen. 

Het HB was genoodzaakt , mede door de brieven van een aantal afdelingen, 
de begroting nogmaals onder de loep te nemen en opnieuw te presenteren 
naar de wensen van de afgevaardigden. 

        [Roelf Vennik, Voorzitter] 

Programma  

Programma voorjaar 2020 

Voor het jaar 2020 hebben we de volgende bijeenkomsten op het program-

ma staan; 

 11 Januari         Hebben wij weer de eerste afdelingsmiddag van              

           het nieuwe jaar. Om 13:30 uur beginnen we o.a. 

           met een welkomst woord aan onze leden van de  

           afd. RTM e.o. Dit doen we onder genot van een ge- 

                    zellig hapje en drankje.                                                                                       

                             Leonard van Kessel komt deze middag een presen-                 

                    tatie geven over: van dorpsgenealogie naar demo-                                

           grafie.   

 15 februari         Een lezing van Gerrit Woertman uit Soest over:  

          genealogie en DNA. In deze lezing krijgt u een over- 

          zicht van de mogelijkheden en wat (opmerkelijke)  

          resultaten.  

 14 maart        Bij het drukken gaan van deze 1340 was het nog niet

                   bekend wat wij deze middag voor het programma  

          hadden, ter zijne tijd komt het in de nieuwsbrief an- 

          ders in de 1340 welke in maart uitkomt. Maar u wordt 

          op tijd hierover geïnformeerd. 

  

De locatie waar onze bijeenkomsten worden gehouden is: 

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

De inloop is vanaf 13:00 uur het programma begint om 13:30 uur. 
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Boekpresentatie "Van Geelen, een Schoonhovens zilversmedenge-

slacht." 

Hoe mooi is het leven, als je op een zonnige na zomerdag, wordt uitgeno-

digd om bij een lezing aanwezig te zijn…                                                         

Al rijdend over de N210 een prachtig landschap aanschouwend... op weg 

naar Schoonhoven.                                                                                      

We hadden een uitnodiging gekregen van Rene Kappers.                                            

We, Roelof, Regina en ik, waren aanwezig bij het in ontvangst nemen van 

de boekpresentatie "Van Geelen, een Schoonhovens zilversmedenge-

slacht." We genoten van de uitgebreide informatie die we via een scherm 

konden volgen.                                                                                                          

We genoten ook van het verhaal van Roelof, onze NGV afd. voorzitter, die 

ons allen zilveren voorwerpen liet zien met het bijbehorende verhaal van 

oorsprong.                                                                                                         

Daarna kregen we nog een rondleiding door een stukje Schoonhoven, waar-

bij Rene Kappers ons liet zien WAAR deze mensen (fam. van Geelen) ge-

woond en gewerkt hadden. Da nakomelingen / familieleden liepen met ons 

mee.                                                                                                                               

Genoten van de rondleiding en verhalen weer richting Hoeksche Waard ge-

reden…                                                                                                         

[Conny van den Eijnden, Bestuurslid] 

Interessante sites 

https://vruger.nl/ 

https://nl.pinterest.com/topics/genealogy-humor/ 

 

      [Conny van den Eijnden, Bestuurslid] 

https://vruger.nl/
https://nl.pinterest.com/topics/genealogy-humor/
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Lambertus Steenhorst  (The Dutch WindMill) 

Lambertus (Bep) van Klaveren (tot 1916 Lambertus Steenhorst) 

(Crooswijk, Rotterdam, 26 september 1907 - Rotterdam, 12 februari 1992) 
was een Nederlands bokser, die gedurende zijn carrière de bijnaam The 
Dutch WindMill verwierf.  

Van Klaveren werd tijdens de Olympische Spelen in Amsterdam in 1928 
kampioen in de klasse vedergewicht. In 1931 
werd hij Europees kampioen lichtgewicht en in 
1938 Europees kampioen middengewicht. Hij 
woonde een tijd lang in de Verenigde Staten,  
waar hij ondanks aankondigingen nooit om de 
wereldtitel bokste. Waarschijnlijk wilden de or-
ganisatoren niet het risico nemen dat de ook 
voor hen lucratieve wereldtitel in handen van 
een buitenlander kwam. In totaal bokste Van 
Klaveren 102 wedstrijden; hij won er 77, verloor 
18 keer en 7 partijen eindigden onbeslist. Hij 
bokste op 19 maart 1956 zijn afscheidswedstrijd, tegen de Duitser Werner 
Handtke.  

Van Klaveren was niet alleen bekend vanwege zijn vechtlust (die hem in de 
gevangenis deed belanden, hij kreeg een jaar voor het buiten westen slaan 
van zijn vrouw, maar zat maar drie maanden uit), maar ook om zijn onver-
bloemd taalgebruik. Een bekend citaat van hem, over verslagen tegenstan-

ders, was "Ik gaf hem een klap, hij hep nooit meer gebokst." Tot kort voor 
zijn dood op 84-jarige leeftijd trainde hij nog elke dag.  

Van Klaveren stond bekend als een groot fan van 
de Rotterdamse voetbalclub Excelsior. Zijn jon-
gere broer Piet deed mee aan het bokstoernooi 
tijdens de Olympische Zomerspelen 1952.                                         

Van Klaveren was vegetariër, dit nadat hij had 
vernomen dat het zijn sportieve prestaties zou 
verbeteren.  

Op 26 september 1992, de eerste verjaardag na                      
zijn overlijden, is er op de grens van de wijken     
Crooswijk en Kralingen aan de afwatering van de 
Rotte een bronzen standbeeld van Van Klaveren 
geplaatst. Het initiatief hiervoor kwam van zijn  
trouwe fan Aad Veerman, die ook de onthulling   
verrichtte in samenwerking met promotor van de 
bokssport Theo Huizenaar. Het beeld is gemaakt 
door Rotterdamse kunstenaar Willem Verbon en 
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bekostigd door de gemeente. De herinnering aan deze bokser wordt leven-
dig gehouden door elke laatste maandag van september de Bep van Klave-
ren Memorial te houden in  het Topsportcentrum naast de Kuip in Rotter-
dam. Nadat zijn grootste fan, steun en toeverlaat Aad Veerman het boks 
gala tien jaar organiseerde, wordt de avond de laatste vier jaar georgani-
seerd door de stichting Bep van Klaveren Memorial die onder leiding staat 
van zijn oudste dochter Louise Lenten-Veerman en Ardie den Hoed. Op de 
Bep van Klaveren Memorial wordt jaarlijks een minuut stilte ter nagedachte-
nis aan de DutchWind Mill gehouden en de Bep van Klaveren Memorial prijs 
uitgereikt. Ter gelegenheid van het kroonjaar (1907-2007) is op de veertien-
de Bep van Klaveren Memorial het boek Bep van Klaveren 100, honderd 

mensen over de bokser verschenen.  

[Bron: Wikipedia]     [Rob Lambermon, Bestuurslid] 

 

Kwartierstaat van Lambertus (Bep) van Klaveren 

Generatie I 

1. Lambertus (Bep) van Klaveren, geb. Rotterdam op 
26 september 1907, bokser, bijnaam The Dutch Windmill, ovl. Rotter-
dam op 12 februari 1992 

2.       erkend door Pieter van Klaveren 

Generatie II 

2.        Pieter van Klaveren, geb. Rotterdam op 13 juni 1887, handelaar in 
automobielen, ovl. Rotterdam op 18 juli 1965, tr. Rotterdam op 

31 mei 1916 

3.        Maria Cornelia Steenhorst, geb. Rotterdam op 8 juli 1889, visvrouw, 
ovl. Rotterdam op 29 november 1960 

Generatie III 

4.       Hendrik van Klaveren, geb. Rotterdam op 17 november 1857, ovl. 
Rotterdam op 12 juni 1929, tr. op 12 november 1879 te Rotterdam, 
archief 999-06, registratienummer 1879F, aktenummer  1879.1140, 
pagina f096  

5.         Maria Boon, geb. Krimpen a/d Lek op 26 december 1855, ovl. Rot-
terdam op 9 januari 1934 

6. Lambertus Steenhorst, geb. Rotterdam op 3 februari 1857, ovl. Rot-
terdam op 9 september 1941, tr. Rotterdam op 15 april 1891, (gesch. 
op 6 augustus 1917). 
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7.        Maria Kooimans, geb. Haarlemmermeer op 11 november 1863, ovl. 
Rotterdam op 7 juli 1951 

Generatie IV 

8.        Pieter van Klaveren, geb. Rotterdam op 28 mei 1831, ovl. Rotter-
dam op 15 december 1904, tr. Rotterdam, archief 999-06, registratie-
nummer 1858C, aktenummer 1858.482, pagina c48v  

9.        Catharina Cornelia Groenings, geb. Rotterdam. Bron: Bevolkings-
register op 16 april 1840, ovl. Rotterdam op 15 februari 1916. 

10.      Adrianus Boon, geb. Nieuwerkerk a/d IJssel op 8 mei 1828, 
scheepstimmerman, ovl. Krimpen a/d Lek op 16 april 1894, tr. op 
18 november 1854 te Krimpen a/d Lek, aktenummer 8 

11.      Neeltje van Krimpen, geb. Krimpen a/d Lek op 18 oktober 1830, ovl. 
Krimpen a/d Lek op 9 april 1863 

12.      Lambertus Steenhorst, geb. Rotterdam op 9 augustus 1830, ovl. 
Rotterdam op 7 mei 1903, tr. op 13 februari 1856 te Rotterdam, ar-
chief 999-06, registratienummer 1856A, aktenummer 1856.55, pagina 
a30 

13.      Neeltje Ponk, geb. Rotterdam op 8 oktober 1828, ovl. Rotterdam op 
23 augustus 1898 

14.      Arnoldus Kooijmans, geb. Hedikhuizen op 9 september 1812, ovl. 
Rotterdam op 11 november 1874, tr. op 10 oktober 1855 te Heemste-
de, aktenummer 38 (bron: Familysearch), registratiedatum 10-10-
1855. Opmerking: Erk. 2 kinderen 

15.      Marijtje van Nes, geb. Zoeterwoude op 5 februari 1824, ovl. Haar-
lemmermeer op 28 februari 1867 

Generatie V 

16.      Hendrik van Klaveren, ged. Gereformeerd te Rotterdam op 
20 maart 1791, ovl. Rotterdam op 18 januari 1862, tr. op 
28 maart 1821 te Rotterdam, archief 999-06, registratienummer 
1821A, pagina a62v 

17.      Pieternella de Valk, ged. Gereformeerd te Rotterdam, kind onegt op 
17 oktober 1798, ovl. Rotterdam op 9 december 1870 

18.      Johannes Frederik Groenings, ged. Luthers te Rotterdam op 
16 februari 1806. Vader Jan Groenings, moeder Francina Henrietta 
Cordova, getuige Anna Margaretha Groenings geb. Expels, Koorn-
meter. Ovl. Rotterdam 42 jaar, 3 mnd en 16 dgn op 23 mei 1848, 
tr. op 14 mei 1828 te Rotterdam, archief 999-06, registratienummer 
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1828A, pagina a118v 

19.       Anna Wilhelmina Vossing, ged. Luthers te Rotterdam op 
8 augustus 1802, kind onecht, vader niet present, kind in de kerk 
gedoopt, getuige: Ariaentje de Just. ovl. Rotterdam 55 jaar en 10 
mnd. op 11 juni 1858 

20.       Maria Boon, geb. Krimpen a/d Lek op 16 april 1805, ged. Krim-
pen a/d Lek op 21 april 1805, ovl. Krimpen a/d Lek op 
23 februari 1859, tr. op 7 november 1835 te Krimpen a/d Lek, Wou-
ter Boer, zn. van Teunis Boer en Lena Boer, geb. Krimpen a/
d IJssel in 1808, Krimpen a/d Lek, aktenummer 5, ovl. Krimpen a/
d Lek op 20 november 1869 

21.       Anna Wilhelmina Vossing, ged. Luthers te Rotterdam op 
8 augustus 1802, kind onecht, vader niet present, kind in de kerk 
gedoopt getuige: Ariaentje de Just, ovl. Rotterdam 55 jaar en 10 
mnd op 11 juni 1858 

22.       Gerrit van Krimpen, geb. Krimpen a/d Lek op 10 april 1809, ovl. 

Krimpen a/d Lek op 14 november 1884, tr. te Rotterdam op 4 juni 

1830 

23.       Jannetje van der Perk, geb. Rotterdam op 27 september 1807, ovl. 

Krimpen a/d Lek op 20 maart 1866 

24.       Everdina (Eva) Steenhorst, ged. Rooms-Katholiek te Rotterdam, 

Leeuwenstraat op 24 september 1785. Vader Jan Steenhorst, moe-

der Margarita Bok, getuigen Bastiaan van Dintere en Maria de Klijn, 

ovl. Rotterdam 72 jaar en 3 mnd op 14 januari 1858 

25.        Martinus Joannes Wilhelmus Ponc, ged. Rooms-Katholiek Rotter-

dam, Leeuwenstraat op 25 januari 1794. Vader Bartholomeus Ponc, 

moeder Agatha Vredenburg, getuigen Joannes Nieuwenhuyzen en 

Wilhelmina op de Laak, ovl. Rotterdam op 31 december 1881, tr. op 

28 augustus 1822 te Rotterdam, archief 999-06, registratienummer 

1822B, pagina b23v 

26.        Afien de Graaff, ged. Gereformeerd te Rotterdam op 

18 mei 1800, getuige: Catharina Binnenkade, ovl. Rotterdam op 

14 oktober 1880 

27.        Cornelis Gerritsz Kooijmans, ovl. Hedikhuizen op 

31 oktober 1821, tr. 

28.       Joanna Tamson, ged. Vlijmen op 7 juni 1771, ovl. Hedikhuizen op 

27 januari 1832 
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29.        Marijtje van Es, ged. Voorschoten op 29 september 1796, ovl. 

voor 1855 

Generatie VI 

30.        Matthijs van Klaveren, tr. 

31.        Elizabeth Lelyveld 

32.        Antonia de Valk 

33.       Johannes (Jan) Groenings, ged. Rotterdam, tr. Rotterdam op 

24 november 1805, bruid Francina Henrieta Cordouva, geb. Surina-

me, kerk.huw. (Luthers) 

34.        Henrietta Francina Cordova, geb. Paramaribo [Suriname] in 1786, 

ovl. Rotterdam 56 jaar, 11 mnd. en 17 dgn. op 14 september 1843. 

(Huwelijk  ouders in Rotterdam) 

35.        Willem Vossing, relatie 

36.        Anna Sophia Diederich, ged. Luthers Rotterdam op 

12 april 1778, vader Hendrik Diderik, moeder Anna Sophia de Ko-

ning, getuige Geertruij van Ruiven, ovl. Rotterdam 72 jaar, 8 mnd en 

15 dgn op 23 december 1847 

37.        Hermanus Boon, ged. Krimpen a/d Lek op 4 maart 1781, ovl. Lek-

kerkerk op 15 mei 1863, tr. (2) Krimpen a/d Lek, aktenummer 12, 

registratiedatum 18 december  Opmerking: Weduwnaar van Alida de 

Vries op 18 december 1849, Adriaantje Lans, dr. van Leendert 

Lans en Annigje van der Weijde, geb. Krimpen a/d Lek op 

14 december 1826, ovl. Krimpen a/d Lek op 6 november 1852, tr. 

(1) Krimpen a/d Lek op 16 december 1804 

38.        Alida de Vries, ged. Krimpen a/d Lek op 31 januari 1771, ovl. Krim-

pen a/d Lek op 23 mei 1839 

39.        Hendricus van Krimpen, ged. Krimpen a/d Lek op 

13 november 1785, ovl. Krimpen a/d Lek op 7 juni 1839, 

tr. Krimpen a/d Lek op 18 december 1808 

40.       Neeltje Ligthart, geb. Lekkerkerk op 5 juli 1796, ovl. Krimpen a/d Lek 

op 4 augustus 1865 

      [Bron kwartierstaat: Mw H.J. Esquer-Treuren]
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Verslag van afd. bijeenkomst NGV RTM e.o. 

Zaterdagmiddag, 19 oktober 2019                                                        
Spreekster: Willeke Molema-Smitshoek 

Stil… heel stil, was het tijdens de lezing van Willeke Molema, over “ONS 
VOORGESLACHT”. 

Zo’n 20 aanwezigen luisterden zeer geboeid naar haar verhaal over deze 
vereniging opgericht in januari 1946 en momenteel bestaande uit zo’n 1300 
leden. 

Aan de hand van de website https://www.onsvoorgeslacht.nl nam Willeke 
ons mee naar alle informatie en bronnen die beschikbaar zijn.  

Indrukwekkend is zeker hun Hollandse Genealogische Databank = HoGen-
Da welke te vinden is op http://www.hogenda.nl/. 

 
De artikelen die gepubliceerd worden zijn van “hoge waarde” omdat deze 
goed onderbouwd zijn met bronvermeldingen en uit periodes komen van 
vóór 1650 en zodoende  gebruikt kunnen worden voor verder genealogisch 
onderzoek.                                                                                                  
Ook zijn “de leenkamerrepertoria” op hun site te bezoeken, die door deze 
informatie hele familiebanden laten zien. Zo is dat ook bij het thema 
“Tiendepenningkohieren” (belastingkohieren) Sinds twee maanden heeft de-
ze vereniging ook een Facebookgroep, waar ook u lid van kunt worden. 
Krijgt u misschien de indruk dat ik deze vereniging wel heel erg promoot? 
Nee, dat is niet mijn bedoeling geweest.., met dit verslag wil ik u laten zien 
hoe geweldig het is, dat wij, als NGV afdeling, in de toekomst meer gaan 
samenwerken met “Ons Voorgeslacht”.                                                      
Elkaar niet beconcurreren maar samenwerken in een tijd die daar rijp voor is. 

 
Na de pauze konden er vragen gesteld worden aan de gastspreekster, Wille-
ke.                                                                                                               
Omdat één van de aanwezigen zei, dat hij vaak niet meer wist waar hij alle-
maal moest gaan zoeken, digitaal gezien, werden de volgende sites bezocht 
via internet:  

Wegwijzer genealogie op: www.familiemolema.nl/links.htm                                                                       
Digitale bronbewerkingen Nederland en Belgie: https://geneaknowhow.net/
digi/bronnen.html                                                                                         
Genealogische startpagina’s: http://voorouders.eu/  

Één ding kan ik u al verklappen voor het jaar 2020:We gaan op stap! Naar 
Bunnik en naar het verenigingscentrum van OV te Delft. 

[Conny van den Eijnden, Bestuurslid] 

 

https://www.onsvoorgeslacht.nl
http://www.hogenda.nl/
http://www.familiemolema.nl/links.htm
https://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html
https://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html
http://voorouders.eu/
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VERSLAG BIJEENKOMST 16 NOVEMBER 2019 

Tijdens deze bijeenkomst hadden we maar liefst 2 lezingen voor onze be-

zoekers in petto. De opkomst was dan ook iets groter dan gemiddeld. Voor-

afgaand aan de lezingen hield onze voorzitter Roelof Vennik echter eerst, 

een ongeplande, ledenvergadering. Dit n.a.v. de begroting voor 2020 die het 

hoofdbestuur van de NGV aan de diverse afdelingen voorgelegd heeft en 

welke besproken zal worden tijdens de Algemene Vergadering op 23 no-

vember 2019. Landelijk gezien is er nogal wat weerstand tegen deze begro-

ting en ook de afdeling Rotterdam en omstreken heeft hier moeite mee. De 

in de begroting opgenomen korting op de afdelingsbudgetten en het op ter-

mijn alleen nog digitaal verstrekken van 1340 viel slecht. Alle aanwezige 

leden wezen daarom de korting op het afdelingsbudget af. 

Met name René Kappers vond het van het grootste belang 1340 in papieren 

vorm te behouden,  1340 is immers al 32 jaar ons afdelingsblad en meerde-

re leden vinden een papieren versie prettiger om te lezen. Lenie Esquer-

Rubio, die vaak op het hoofdkantoor in Bunnik te vinden is, was van mening 

dat er een flinke bezuiniging te behalen valt als men minder gebruik maakt 

van een cateringbedrijf voor de lunch wanneer er bijv. bestuursleden van 

afdelingen aanwezig zijn voor o.a. vergaderingen en workshops. De bood-

schap die de aanwezigen Roelof en Conny meegaf naar de AV was derhal-

ve niet in te stemmen met de begroting voor 2020. 

Na de ledenvergadering, die een half uur in beslag genomen had, konden 

we gaan luisteren naar Tom Janse die het verhaal van zijn voorouder Rinse 

Smith verteld. Rinse werd ook wel de nestor van de Rotterdamse suiker-

werkindustrie genoemd. Aanvankelijk begonnen als fabrikant van caramels 

en orientaalsche oliën richtte hij al snel Smith Chewing Sweets. ltd. op. Zijn 

eerste fabriek zat aan de Groenelaan, parallel aan de huidige Goudsesingel. 

Het pand werd in de oorlog weggebombardeerd en de werkzaamheden wer-

den hervat aan de Kievitstraat, dichtbij het Noordplein. Rinse Smith, had niet 

stil gezeten en na veel geëxperimenteer had hij eindelijk een product ont-

dekt waar hij veel succes mee zou oogsten, de kauwbonbons (vergelijkbaar 

met de huidige Fruitella's). Deze werden per vier verpakt en als Kampioen-

tjes aan de man(/vrouw) gebracht. Om het product te promoten werden er 

plaatsjes van filmsterren (later ook vliegtuigen en indianen) in gedaan.  

Na het overlijden van Rinse Smith in 1952 werden de werkzaamheden 

voortgezet. In de jaren zeventig is het bedrijf samengegaan met Van Melle 

en verhuisde het bedrijf naar Weert, waar het later is overgenomen door 

Perfetti. Smith Chewing Gum bestaat nog steeds en produceert in Weert 



1340 NGV afdeling Rotterdam e.o. 73 Jaargang 32, no. 4 Winter  2019 

 

 

medicinale kauwgom. Tom liet tijdens zijn verhaal een oud, authentiek trom-

meltje rondgaan met daarin o.a. caramels en de bekende Fruitella snoepjes. 

Deze waren gelukkig van recentere datum en mochten genuttigd worden het-

geen velen zich geen 2x lieten zeggen. 

Na de pauze, waarin Nico weer gezorgd had voor de nodige koffie/thee, kon 

het woord aan Willeke Molema gegeven worden. Het onderwerp van haar 

lezing was ‘Het maken van een familieboek’. Het maken van een familieboek 

is een hele klus. Na het maken van twee boeken, één over de familie Baljé 

(http://www.familiemolema.nl/balje.htm) en één over de familie Smitshoek 

(http://www.familiemolema.nl/smitshoekboek.htm), kan Willeke daar wel over 

meepraten. Zij vertelde waarom ze in dit digitale tijdperk toch een aantal boe-

ken schreef en hoe zij dit aangepakt heeft. Ook de valkuilen werden ge-

noemd. Hoe ga je om met fotomateriaal, hoe betrek je de familie erbij, hoe 

ga je om met de AVG?  Wat zijn de opvallende verhalen in een het op het 

oog normale familie. Welke bijzondere vondsten zijn er te melden? Het kwam 

allemaal aan bod en Willeke had ook wat boeken meegenomen die na afloop 

ingekeken konden worden. Voor wie het schrijven van een heel uitgebreid 

familieboek net een brug te ver is kwam Willeke met een heel erg leuk idee. 

Zij had namelijk een dunner boek ‘geschreven’ en dat laten afdrukken in een 

fotoboek. U kent ze wel die fotoboeken, je kunt je vakantiefoto’s met bijschrift 

insturen, een lay-out uitkiezen en dan een mooi boek hiervan laten afdruk-

ken. Dit had Willeke dus ook gedaan maar dan met foto’s van personen uit 

haar familiegeschiedenis en plaatjes van plaatsen waar zij geleefd hadden 

voorzien van het bijbehorende verhaal(tje) en/of uitleg. Misschien een leuk 

idee voor u? 

Ondanks de minder prettige boodschap aan het begin van de middag zat de 

stemming er verder goed in en waren er de nodige vragen voor onze spre-

kers. Ons afdelingsbestuur kijkt dan ook terug op een geslaagde bijeenkomst 

die overigens de laatste van het jaar 2019 was. Via het doorlopende digitale 

informatiescherm werd een ieder alvast prettige feestdagen gewenst. Tevens 

werd de hoop uitgesproken allen weer te mogen begroeten voor een hapje 

en een drankje tijdens onze Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 11 januari 

2020 in de Vijverhoek. Alvorens het zover is heeft u nog een Nieuwsbrief van 

ons tegoed waarin wij ook de niet-aanwezige leden en belangstellenden on-

ze beste wensen voor het nieuwe jaar over zullen brengen. 

[Regina Philip, Secretaris] 

 

http://www.familiemolema.nl/balje.htm?fbclid=IwAR04Y6BgkjzQl-H9rOHGNS-64xph96RtWnsHfVSi058IXUCnXW4ViDWcqBI
http://www.familiemolema.nl/smitshoekboek.htm?fbclid=IwAR2vLGuWvxL7Y6BNliDByf1D1OZ5-zF8DMReh4x13TU0VVlBO1-5U5rj5no
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Conny’s column 29 
 
Is het u ook opgevallen dat… de wereld zo snel verandert… misschien dat ik 
dat nu realiseer omdat ik ouder word terwijl “vroeger” de tijd in mijn beleving 
tijdloos was. 
Gelukkig schijnen daar meer mensen “last“ van te hebben. Ik heb iets met 
het begrip “tijd”. Mijn ene been staat in het verleden en het andere in de te-
genwoordige tijd, maar ik moet ook stappen zetten voor de toekomst. Her-
kenbaar? Heel lang heb ik tijd gestoken in het verzamelen en ordenen van 
materiele zaken. Voor wie? 
Ik vond dat leuk. Maar mijn kinderen?  Toen ik ging verhuizen heb ik veel 
materiele zaken achter moeten laten. Ik bewaarde te veel voor later. Die be-
hoefte is al een stuk minder geworden, nadat ik verschillende streekmusea 
heb mogen bezoeken die vaak “dezelfde soort” gebruiksvoorwerpen hebben 
staan, die ik zo angstvallig koesterde, voor… voor wat? 
Daarnaast probeer ik zoveel mogelijk verhalen van en over vroeger op te 
schrijven, voor later ….(?) Of lees ik veel  (historische) romans om zo het 
een en ander een plaatsje te geven in mijn eigen familiegeschiedenis. 
Onlangs ben ik begonnen met het (her)inrichten van mijn boekenkasten. 
Romans op alfabetische volgorde van auteurs geplaatst. Dat bracht weer 
enige ordening. Nu bezig met de vele informatieve boeken op thema te orde-
nen… 
WAT BEZIELT ME TOCH? 
WAT WIL IK ER MEE? 
Soms begrijp ik mezelf niet meer. Ik wil, ik wil en ik wil… van alles en kan dat 
gelukkig doen momenteel. Cultuur snuiven. Oude steden bezoeken. Wat is 
daar allemaal gebeurd? Hoe zijn de bewoners van deze plaatsen? Hoe leef-
den hun voorouders? Het schijnt dat mede- aardbewoners, die de tijd en de 
financien er voor over hebben, ook graag reizen naar allerlei oorden om cul-
tuur en geschiedenis “op te snuiven”. Venetie zucht onder het toerisme. 
Zelfs een plaatsje als Giethoorn kan er al over meepraten. 
Zijn er eigenlijk oorden op deze wereld waar je GEEN Nederlanders ont-
moet? 
 
Gelukkig herkende ik iets van mezelf in een boek dat ik onlangs gelezen 
heb: 
Grand Hotel Europa, van I.L. Pfeiffer. 
Mocht u onverwacht toch nog een stukje Nederland willen bezoeken, dat 
nog grotendeels landelijk is… kom dan een keertje naar de Hoeksche 
Waard. 
“De Hoeksche Waard, meer dan waard…” , een slagzin waarmee ik een prijs 
heb gewonnen. 
Een uur lang durende vliegtrip over de Hoeksche Waard, maar die tegoed-
bon moet ik nog inleveren. 
Tot die tijd kunt u met een gerust hart, ‘het eiland’ bezoeken… 
 
      [Conny van den Eijnden, Bestuurslid] 
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