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Van de redactie 

In verband met de pandemie van de corona waren wij niet instaat om tot nu 

toe lezingen te organiseren. 

Wij gaan na de zomer in september weer lezingen houden in de Buurtka-

mer, zie ons programma. Echter niet in de Vijverhoek maar in de Sperwer. 

Door de maatregelen van de regering en de verhuurder van de Buurtkamer. 

Zijn wij gebonden aan deze maatregelen, u moet zich dan ook aanmelden 

of u komt via het mailadres van de secretaris. Er is wel een maximum van 

20 personen, daarom houden wij ook onze lezingen in de Buurtkamer “de  

Sperwer” omdat daar meer mensen in kunnen dan in de Vijverhoek. 

Houd ook onze nieuwsbrief en facebookpagina in de gaten of het door gaat. 

Regels welke in acht genomen dienen te worden, iedereen moet rekening 

houden met de 1,5 meter afstand van elkaar. 

Het drinken wordt in wegwerp bekers geserveerd om besmetting te voorko-

men. Een presentielijst dient ingevuld te worden voor een eventuele uit-

braak van het corona virus als gevolg van deze bijeenkomst. 

Kopijdatum voor de Winter editie 2020/2021 van 1340 is: 15 november 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 

Bij de vorige editie van “1340” had ik mij voorgenomen niets over de huidige 
pandemie te zeggen. Wat moet ik nog aanvullen in een land met 17 miljoen 
deskundigen.  

Had de Heilige Corona van Egypte, geboren 160 en vermoedelijk in 177 de 
marteldood gestorven, ooit kunnen bedenken dat er behalve een biermerk 
ook nog het zo veelbesproken Corona virus dezelfde naam zou krijgen? 

Corona is de patroonheilige van grafdelvers, schatgravers en slagers. Ze 
wordt aangeroepen bij rugklachten, financiële aangelegenheden en loterij-
en, maar ook in doodsangst, geloofstwijfel, ingewikkelde levensproblemen, 
hagel en watersnood. 

In september is onze volgende bijeenkomst in “de Sperwer” waar we ons 
streng dienen te houden aan het protocol dat de verhuurder ons heeft opge-
legd.  Zo zult u zich vooraf moeten opgeven bij de secretaris wanneer u 
voornemens bent te komen. 

Eind juli werd ik met allerlei (overigens zeer begrijpelijke) maatregelen ge-
confronteerd toen ik wat stukken wilde inzien op het Stadsarchief Rotter-
dam.  En jawel, een week nadat ik had gereserveerd kon ik mij  op 23 juli 
om 11.10u melden. 

Wat wel was gebleven, was het vriendelijke personeel en de prima service. 

Het wachten was zo erg nog niet want midden juli ben ook ik, net als vrijwel 
iedereen binnen de NGV, met pensioen gegaan. Vanaf 16 maart zat ik al 
gedwongen thuis en ik moet eerlijk zeggen dat had ik dertig jaar geleden al 
moeten doen. Een tijd van genealogisch onderzoek achter de computer, 
Netflix en klussen was aangebroken. En zo heeft ieder nadeel ook zijn voor-
deel. 

Hoewel onze vereniging geen “knuffelcultuur” kent, toch een welgemeende 
knuffel op gepaste afstand. 

Ik hoop u de komende maanden weer op één van onze bijeenkomsten te 
mogen begroeten.  

               [Roelof Vennik, Voorzitter] 
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Programma  

Programma najaar 2020 

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

ma staan: 

      19 september    Een lezing van Wim Scholl over het programma   

               GensDataPro (GDP). Na de pauze is er weer                                                              

                        tijd voor vragen/opmerkingen over dit programma      

      17 oktober         Lezing door dhr. A. Verouden over oude belasting-                    

               registers bij genealogisch onderzoek  

      21 november     Alie v.d. Berg over de Joden in de Hoeksche Waard die 

      tijdens de 2e wereldoorlog vervolgd, gedeporteerd en  

      vermoord werden.        

 De locatie waar onze bijeenkomsten worden gehouden is:           

Buurtkamer “de Sperwer ”, Landerijen 3, 2926 TA Krimpen aan den IJssel. 

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

Rectificatie 

In het laatste nummer van december 2019 zijn wat onvolkomenheden ge-

slopen bij het stuk over Bep van Klaveren. 

Waar dit door gekomen is blijft onduidelijk, of het in het aangeleverde docu-

ment zat, door het redigeren van de redactie van dit document, in het vervol-

gens weer aanpassen door de redactie van dit document om het in 1340 te 

kunnen plaatsen, het is niet meer te achterhalen.  

1. In de kwartierstaat wordt Lambertus Steenhorst geb. 26-09-1907 er-

kend door Piet van Klaveren bij zijn huwelijk op 31-05-1916 met zijn 

huwelijk met Maria Cornelia Steenhorst en krijgt hij de familienaam 

van Klaveren. 

2. Bij generatie II staat Maria Cornelia Steenhorst zij wordt echter geb. 

op 8-07-1889 als Maria Cornelia Kooimans bij het huwelijk van haar 

moeder met Lambertus Steenhorst op 15-04-1891 wordt zij erkend en 

krijgt zij de familienaam Steenhorst.  

3. Bij generatie IV Nr. 12 als aanvulling dit echtpaar is op 20-09-1866 

gescheiden te Rotterdam. 

4. Ook zijn er een paar nummeringen fout gegaan, zo krijgen vrouwen in 
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eens een even nummer en mannen een oneven nummer. 

5. Zo bestaat er van het echtpaar 22/23 twee huwelijks akten met twee 

verschillende data. 

Vanaf generatie V hieronder een aantal aanpassingen en aanvullingen. 

Generatie V 

16.Hendrik van Klaveren, ged. NG te Rotterdam op 20 maart 1791, overle-

den Rotterdam 18 januari 1862,                                                        
tr, op 28 maart 1821 te Rotterdam.                                                              

17. Pieternella de Valk, ged. NG te Rotterdam buitenechtelijk 17 oktober 

1798, overleden Rotterdam 9 december 1870. 

18. Johannes Frederik Groenings, ged. Luthers te Rotterdam 16 februari 

1806, overleden Rotterdam 23 mei 1848.              
tr, op 23 mei 1828 te Rotterdam.                               

19. Anna Wilhelmina Vossing, ged. Luthers te Rotterdam 8 augustus 1802, 

overleden Rotterdam 11 juni 1858. 

20. NN. 
21. Maria Boon, geb/ged. 16 april/21 april 1805 te Krimpen aan de Lek, 
overleden Krimpen aan de Lek 20 november 1869. 
 
22. Gerrit van Krimpen, doop NG 10 april 1809 te Krimpen aan de Lek, over-
leden Krimpen aan de Lek 14 november 1884. 
tr. 4 juni 1830 te Rotterdam, er bestaat ook een tr. akte van het zelfde echt-

paar op 10 juni1830 te Katendrecht.            

23. Jannetje van der Perk, doop NG 27 september 1807 te Rotterdam, over-

leden Krimpen aan de Lek 20 maart 1866, 

24. NN. 
25. Everdina (Eva) Steenhorst, ged. RK 24 september 1785 te Rotterdam, 
overleden Rotterdam 14 januari 1858, 
 
26. Martinus Joannes Wilhelmus Ponc, ged. RK 25 januari 1794 te Rotter-
dam, overleden 31 december 1881 te Rotterdam. 
tr. op 28 augustus 1822 te Rotterdam          

27.Afien de Graaff, ged. NG te Rotterdam 18 mei 1800, overleden Rotter-

dam 14 oktober 1880. 

28. Cornelis Gerritsz Kooijmans, geboren  1755 te Tuijl, overleden 31 okto-
ber 1821 te Hedikhuizen.  Landbouwer. 
Tr. 29 oktober 1791 Hedikhuizen.                        

29. Joanna Tamson, ged. NG te Vlijmen 7 juni 1771, overleden 27 januari 
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1832 te Hedikhuizen. 

30. NN. 
31. Marijtje van Es (Nes), ged. NG te Voorschoten 29 september 1796, over-
leden voor 1855. 
 
Generatie VI. 

32. Matthijs van Klaveren, ged. NG te Rotterdam 24 augustus 1752, overle-

den Rotterdam 10 februari 1839.               

tr. NG Rotterdam 19 september 1790.          

(zoon van Hendrik van Klaveren en Catharina Oostenrijk)         

33. Elizabeth Lelijveld, ged. NG te Rotterdam 15 juni 1758, overleden 28 

februari 1836 te Rotterdam.                 
(dochter van Matthijs Lelijveld en Margaretha Burgmeijer) 

34. NN. 

35. Antonia de Valk, ged. Gereformeerd Rotterdam 8 januari 1778, overle-

den 18 februari 1851. 
tr. Rotterdam NG 8 september 1809 met Matthijs Overbeek.          

(dochter van Adam de Valk en Adriana van Soest). 

36. Johannes Groenings, ged. NG Rotterdam 17 augustus 1783, overleden 5 

september 1825.                   
tr. NG Rotterdam 24 november 1805                   

(zoon van Johannes Groenings en Anna Margaretha Espels)                  

37. Henriëtta Francisca Cordova geb. Paramaribo (Suriname) 1786 – overle-

den 14 september 1843.                  

( dochter van Francois Cordova en Antonetta Tours) 

38. Willem Vossing. 

39. Anna Sophia Diederich, ged. Luthers Rotterdam 12 april 1778, overleden 
23 december 1847 
( dochter van Hendrik Diederik en Anna Sophia de Koning)  

40. Hermanus Boon, ged.NG.4 maart  1781 Krimpen aan de Lek, overleden 

Krimpen aan de Lek 15 mei 1839.                    
( zoon van Abraham Willemsz Boon en Marrigje Hermans van der Heul       

tr. Krimpen aan de Lek 16 december 1804 onder tr. 23 november 1804     

41. Alida de Vries, geb/ged,  NG Ouderkerk aan de IJssel 20mei/23 mei  

1784, overleden Krimpen aan de Lek 23mei 1839.              
(dochter van Cornelis de Vries en Wijntje Roggeveen) 

42. Henricus van Krimpen, ged. NG Krimpen aan de Lek 13 november 1785, 
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overleden Krimpen aan de Lek 7 juni 1839.                         
tr. NG Krimpen aan de Lek 18 december 1808.                

(zoon van Gerrit Henricus van Krimpen en Geertje Hermans van der Heul)

43. Neeltje Ligthart ged. NH Lekkerkerk 2 december 1787, overleden Krim-

pen aan de Lek 4 augustus 1865.                
(dochter va Arie Ligthart en Anna den Ouden) 

44. Dirk van den Perk,ged. NG Charlois 8 mei 1785, overleden 22 maart 

1851 te Katendrecht.                     
(zoon van Arie van den Perk en Jannetje Westerveld ? )                            

45. Pietertje Tempelaar, ged, NG ca 1784 Ridderkerk – overleden 24 mei 

1861 Rotterdam.                  
(dochter van Dirk Tempelaar en Annigje Schippers). 

50. Jan Steenhorst, geb. ca 1750 – overleden/begraven 16/19 januari 1801 

Rotterdam.                            

tr. RK 5 februari 1775 te Rotterdam.                      

51. Margrietje (Grietje) Bok (Blok), geb. ca 1750 – overleden 13 augustus 

1817                    

(dochter van Cornelis Blok en Margaretha Anderson). 

52. Bartholomeus Ponc, geboren ca 1750 – overleden 24 juni 1797 te Rot-

terdam.                      

(zoon van (vermoedelijk Bartholomeus Ponk en Johanna Gijsen.        

tr.9 november 1788 te Rotterdam, otr. 13-10-1788                             

53. Agatha Vredenburg, geb. 's Gravenhage ca 1750 – overleden 11 april 

1832 te Rotterdam.                

(dochter van Gerardus Vredenburg en Catharina Sas)        

54. Pieter de Graaff, ged. Groningen 7 augustus 1777 – overleden 11 juli 

1815 te Rotterdam.                     

(zoon van Casper Caspers de Graaf en Aafje Pieters van der Heijde).       

55. Trijntje Cornelisdr.  Bennekade (Binnekade), geb. Boskoop 1762 , over-

leden 15 december 1832 te Rotterdam.                              

56. Gerardus (Gerrit) Kooijmans, geb. ca 1740 – overleden 1810.              

57. Sophia Huiberts, geb. ca 1740. 

58. Henricus Gerardus Tamson, landbouwster, ged. Vlijmen 11 januari 1728.          
otr./tr, 3.mei/ 19 mei 1770 Vlijmen.                            
(zoon van Gerrit Hendrikse Tamson en Maria Goyerts de Groot)                
59. Anna de Nooij, geb. Kerkwijk 1727 – overleden 7 juni 1814 Vlijmen.
(dochter van Laurens de Nooij en Anna NN.)                                                            
         [Redactie 1340] 
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Beroepen van Bartholomeus Labeen (1625-1697) 

De beroepen van de oudst gevonden voorvader van Nico, Rob Lambermon 
(bestuursleden NGV Rotterdam) en Marijke Lambermont (bestuurslid NGV 
Utrecht),  

Bartholomeus Labeen (1625-1697) had het beroep van Maasschipper, 
schip besiender, visitateur des droits de sa Majesté te Navagne (België) en 
Officier te Visé (België). 

Maasschipper. 

Een van de meest mobiele beroepen uit vroeger tijden was ongetwijfeld dat 
van Maasschipper. Er bestond vooral in de zestiende en de zeventiende 
eeuw een zeer drukke vaart op de Maas. Maasschippers waren geen kleine 
beurtschippers, maar kooplieden. Men vindt ze terug in alle plaatsen langs 
de Maas. Raakt men bij genealogisch onderzoek een Maasschipper kwijt in 
Eijsden, dan kan men hem wellicht terugvinden in Dordrecht, of in Nijme-

gen...!  

Het beroep van Maasschipper is erg oud. Redelijk welvarende families in de 
periode 1500-1800 oefenden met hun schepen over rivier de Maas dit be-

roep uit. Ze transporteer-
den van alles (bv. hout, 
stenen, wijn en niet geheel 
ongevaarlijk ook militairen) 
op de hoofdroute tussen 
Luik en Dordrecht. Eeu-
wenlang was er een druk 
scheepvaartverkeer tus-
sen de steden uit het 
Overland (vooral de streek 
tussen Luik en Maas-
tricht), Ommeland en de

 Beurtschip op de rivier                                                                                                 
watersteden van het Nederland (Delft, Dordrecht, Gorinchem en Rotter-
dam). Veel schippers hebben geen andere bezittingen dan hun eigen schip. 
Ze wonen in de roef (kajuit) waar slechts een bed en een paar kleine meu-
beltjes staan, misschien nog een koffer waarin ze wat gereedschap bewa-
ren. We zien ook dat schippers hun krachten bundelen en samen gaan wer-
ken. Sommige schippers slagen erin om zelf een kleine vloot (koppeltje) in 
stand te houden. De meest voorkomende samenwerkingsvorm is het fami-
liebedrijf. Het komt voor dat schippers slechts de goederen transporteren 
voor handelaren. Maar het lijkt erop dat meestal de schippers de vracht ko-
pen die ze vervoeren. Gewoonlijk wordt de betaling uitgesteld tot terugkeer 
van de reis, dat wil zeggen als de vracht is verkocht. Als schippers goed 
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“boeren” zien we dat ze huizen, grond en lijfrentes aankopen. Zo ook onze 
voorvader (Bartholomeus Labeen). In een testament van hem uit 1695 
staat dat hij verschillende huizen bezit en stukken grond. Weer anderen wor-
den marktschipper (barques marchandes).  

Het is bekend dat rond 1600 in Eijsden een combinatie bestond van maas-
schippers (vennoten), die goederen uit Holland verhandelden tot in Luik toe. 
In de 17e eeuw was er sprake van een Zuid-Limburgse kolonie in Dordrecht. 
Dat hierover weinig tot niets gepubliceerd is, ligt ongetwijfeld aan de welis-
waar gestage maar geruisloze en geleidelijke immigratie. Dankzij vastgeleg-
de contracten voor gerecht of notaris kunnen vanaf einde 16e, begin 17e 
eeuw, de transporten (traject en goederen) van de Maasschippers gevolgd 
worden. Deze documenten tonen het belang van de relatie tussen Overland, 
Ommeland en Nederland. Het betalingsverkeer geschiedt in termijnen, een 
aanbetaling bij de gunning van de opdracht, de eerste termijn bij terugkeer 
van het eerste transport, volgende termijnen om de zes maanden of per jaar. 
Soms gebeurt die eerste termijn in goederen. De schuldenaar geeft als on-
derpand al zijn roerende en onroerende goederen en overhandigt een 
“waterbrief” om vrijwaring van eigendomsoverdracht aan derden te voorko-
men. Als de schipper niet aan een termijn voldoet, vervalt de boot aan de 
schuldeiser, die ook het recht heeft, in voorkomend geval, de lading in be-
slag te nemen. 

Wie met een genealogisch onderzoek in een van de dorpen of steden langs 
de Maas vastloopt, heeft een probleem. Mogelijk dat het verloren spoor er-
gens tussen Dordrecht en Luik weer kan worden opgepakt. Een bijkomende 
factor is dat we dan zowel in de katholieke als in protestantse registers zul-
len moeten zoeken. Zo hebben wij ook in diverse plaatsen langs de Maas 
doopaktes gevonden van kinderen van Bartholomeus Labeen in (Visé, 
Maastricht, Venlo en Dordrecht). De overgang van katholiek naar protestant 
(en andersom) constateren we geregeld bij maasschippers. Ongetwijfeld 
hing dit nauw samen met de vele contacten met de Hollandse watersteden. 
Dordrecht was bij de zuidelijke maasschippers zo in trek, dat het onmogelijk 
wetenschappelijk verantwoord is een (genealogische) studie van Dordrecht 
(17e eeuw en vroeger) te doen, zonder raadpleging van de archieven van 
Maastricht, Eijsden, Venlo etc.. Andersom geldt natuurlijk hetzelfde. Pas na 
lang geduldig speurwerk of dankzij een toevallige vondst lukt het (soms) die 
gezochte doopakte te vinden in één van die vele dorpen of steden langs de 
Maas. Waar de vrouw van de schipper het kind ter wereld had gebracht. Zo 
zoeken wij ook nog steeds naar de doopakte van een kind van Bartholo-
meus Labeen en wel Casparus Labeen de Lambermont van hem weten 
wij wel waar hij getrouwd en overleden is maar van zijn geboorte hebben wij 
nog geen gegevens. Vele maasschippers en kooplui uit het zuidelijke Over-
land vestigden zich voorgoed aan de monden van de Maas. Menige Hollan-
der zal ontdekken dat zijn "roots" in Luik, Eijsden of Maastricht liggen. 

Het bevaarbare stroomgebied van de Maas is in te delen naar: 
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1. Overland, loopt zo ongeveer van Mezières tot Urmond; de Maas is hier 
een steile snelstromende rivier, die waterarmer wordt naarmate we stroom-
opwaarts Overland intrekken. De gebruikte schepen waren licht, zonder dek 
en een geringe diepgang. 

2. Ommeland, van Urmond tot Mook; beneden Venlo wordt de Maas een 
betrekkelijk waterrijke, trage laagvlakte-rivier. De schepen waren zwaarder, 
van een dek voorzien en een aanmerkelijk groter laadvermogen. 

3. Nederland, van Mook tot Dordrecht. 

De Maashandel in de 17
e
 eeuw was goed georganiseerd in Venlo: 

Zoals in elke stad verenigden burgers met hetzelfde beroep zich in gilden. 
Veel inwoners waren rechtstreeks bij de handel betrokken en verdienden 
daarbij hun geld als koopman, schipper, huurvaarder, zakkendrager of lijn-
drijver. Het gildebestuur schreef voor aan welke eisen een nieuw lid moest 
voldoen en stelde werktijden, lonen en tarieven vast. In 1795 schaften de 
Fransen het gildewezen in deze streken af, vrije concurrentie duldde immers 
geen monopolies. 

 Er waren ca.400 kooplui in de stad, meestal welgestelden die handel 
dreven langs het hele stroomgebied tot ver daarbuiten. 

 Ongeveer 35-50 maasschippers hadden zich verzameld in de 
“Broderschap van den Heilighen Cruys”. Zij waren de eigenaars van de 
schepen en vervoerden de eigen koopwaar of goederen in opdracht van de 
kooplui. Er vallen alle schakeringen waar te nemen variërend van zelfstandig 
koopvaarder tot eenvoudige vrachtschipper. 

 Eveneens ca.40 huurvaarders hadden zich verzameld in de 
“Broderschap van den Heilighen Geist”. Zij waren als stuurlui en schippers-
knechten in dienst van de schippers. Er gold een verplichting om lid te zijn 
van het betreffende gilde om het recht op het uitoefenen van het vak te ge-
nieten (Gildedwang – o.a. schipperskinderen). 

 Binnen de stad een onbekend aantal zakkendragers zorgden voor het 
laden en lossen van de schepen. 

Tenslotte een eveneens onbekend aantal lijndrijvers, die over het jaagpad 
de schepen over de stroom trokken. Alleen schippers die zelf geen paarden 
bij zich hadden, maakten hier gebruik van. 

Omstreeks 1600 bezat een echte Maasschipper minstens één coppelije, dat 
wil zeggen een zeilschip met roef en daarachter een klein paatschip en ver-
der nog een pont waarmee de jaagpaarden die hij meevoerde, over de rivier 
gezet konden worden. Het reserveschip werd bij ondiepten als lichter voor 
het eigenlijke vrachtschip gebruikt. 
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 Onze oudst gevonden voorvader (Bartholomeus Labeen) woont binnen de 
poorten van Venlo hij staat op 03-06-1661 ingeschreven in het burgerboek 
van Venlo en is dan ook poorter, van beroep is hij dan geen Maasschipper 
meer maar schip besiender van beroep hoe hij daar toe is gekomen is ons 
niet bekend omdat hij eerst aan de andere kant stond (Maasschipper). Hij 
heeft dit beroep niet lang uit geoefend in 1666 wordt er nog een kind in Ven-
lo geboren en even later is hij visitateur des droits de sa Majesté in 1674 te 
Navagne (België) en officier in 1697 te Visé (België), hij is begraven op 03-
12-1697 te Visé (België).  

Schip besiender wachthuis aan de Dortse Kil bij Strijensas.                 
Pentekening door Aelbert Cuyp, circa 1650 

Een schip besiender had de taak om het tolgeld te innen van de passerende 
schepen op de Maas. Vorsten, gewesten en steden beschouwden deze voor 
alles als een aantrekkelijke bron van inkomsten die men niet geneigd was af 
te staan. De voornaamste beperking die bij hen bij de heffing gold, was pa-
rasitair van aard de instandhouding van de bestaande stroom van inkom-
sten. Daarbij presten zij de besiender, die de taak had te berekenen hoeveel 
de schipper voor schip en goederen diende te betalen, het bedrag zo hoog 
mogelijk te stellen. Van hun kant waren de schippers er op bedacht zo wei-
nig mogelijk tol te betalen. Ook pasten zij wel het middel van schijnkoop toe, 
waarbij de waren zogenaamd verscheept werden in eigendom van een han-
delaar die op grond van zijn burgerschap vrijstelling van de tol genoot. Een 
probaat middel in de zeventiende eeuw was dat veel schippers-kooplieden 
het burgerrecht van verschillende steden bezaten en daardoor vrijstelling 
van een hele reeks tollen genoten. 
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Visitateur des droits de sa Majesté. 

Bartholomeus Labeen oefende dit beroep (het is een hoge douane ambte-
naar) uit in 1674 bij de grens in de plaats Navagne, dat even ten noorden 
van Visé vlakbij de Belgisch/Nederlandse grens ligt dit was een fort waarvan 
de overblijfselen nog steeds te zien zijn. Ze liggen achter de boerderij Na-
vagne. Dit kasteel had een bewogen geschiedenis. In de Spaanse tijd stond 
hier een fort voor de verdediging van de Maas tussen Luik en Maastricht. 
Aan de brug bij het oud gemeentehuis staan de grenspalen van de Schans, 
met de wapens van Nassau en Oostenrijk. De vesting mat circa dertig hecta-
re, kende drie meter hoge muren, een binnenterrein van één hectare, een 
kasteel en bijgebouwen. 

 

Gezicht op De schans Navagne: door Josua de Grave in 1670. 

Door de eeuwen heen heeft Navagne immers dienst gedaan als kasteel, fort, 
tolkantoor en boerderij.  
In een akte uit 1282 duikt al een ridder op, genaamd Gérard de Navagne. 
Een zekere Philippus de Molinghe woonde in de eerste helft van de veertien-
de eeuw al in een huis of kasteel Navagne. In 1571 is sprake van een kas-
teel met grachten.  
 
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog tussen Spanje en de Verenigde Nederlan-
den bouwden de Spanjaarden vanaf 1634 een fort in Navagne in de hoop 
van daaruit Maastricht te kunnen innemen. Er volgden jaren van Spaanse 
plunderingen in de streek. Later was Navagne afwisselend Frans en 
Spaans. 

Officier 

Bartholomeus Labeen oefende dit beroep uit in Visé te België. Voor zover 
wij dit hebben kunnen onderzoeken is het een ambtenaar van de stad maar 
wat het precies inhoud is ons niet bekend.         
[Bron: deels van de website Titven.nl]                                                              
       [Rob Lambermon, Bestuurslid] 
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Conny’s column 32 
 
Ooit hoorde ik iemand in mijn nabije omgeving zeggen: 
“Een mens zou in zijn/haar leven de volgende drie dingen moeten doen/
gedaan hebben.” 
1. Kinderen op de wereld zetten (heb ik gedaan) 
2. Een boom planten (heb ik gedaan) 
3. Een boek schrijven (heb ik gedaan) 
                               
-  Twee kinderen gebaard, een lieve leuke dochter en een lieve leuke zoon,                                                                                 
die een relatie heeft met een lieve leuke meid. Dankbaar!                               
-  Meerdere bomen geplant. Helaas zijn de meesten daarvan ondertussen al 
weer omgezaagd.                              
-  Een boek? Meerdere boekjes heb ik geschreven en via een uitgeverij op 
de markt gebracht. 
Deze drie onderwerpen heb ik af kunnen vinken. Ben ik nu een zeer tevre-
den mens? Mwah… 

De schilder van de nieuwe omslag 

James Webb is geboren in 1825 in London en overleed er in 1895. Hij schil-

derde in België , Nederland en Frankrijk. 

In 1875 was hij in Rotterdam, kreeg in Engeland les van Clarkson Frederik 

Stanfield (1793-1867) marineschilder. 

Werk van hem hangt in de Tate Gallery en het Victoria and Albert museum. 

Hij had een aantal tentoonstellingen in Londen, in de jaren 1850-1888. Zijn 

werk ‘Maanlicht bij Rotterdam’ getaxeerd op L. 9400,- 

Waar hij in Rotterdam verbleef heb ik niet kunnen achterhalen. Wel komen 

er twee dames Webb voor in het bevolkingsregister maar of dit verwanten 

zijn is mij onbekend. 

Hij is een zoon, van Archibald Webb, geboren ca. 1800? – werkt tot ca. 

1866. 

Zijn broer schilderde ook, Byron Webb leefde van 1831 tot 1867. 

Het schilderij van de omslag is in 1876 geschilderd en staat bekend als: Een 

zicht op de haven van Rotterdam. 

[Roelof Vennik, Voorzitter] 
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Via de organisatie LIRA krijg ik ieder jaar een financiële vergoeding voor 
mijn verkochte en uitgeleende boeken. Vorig jaar ontving ik € 0,05 
Ik begrijp het allemaal wel hoor. Het zijn boekjes waarin mensen ideetjes 
kunnen opdoen voor kinderfeestjes en traktaties. Je hoeft nu alleen maar op 
Pinterest te klikken om ideeën op te doen! 
Maar waarom blijf ik dan toch schrijven? 
 
Ik moet “mijn ei” kwijt… Daarom schrijf ik ook de columns voor ons blad 
1340. Financieel gezien is schrijven voor mij “een drama” maar voor mijn 
eigen gevoel een waarde die niet in geld is uit te drukken. 
Ik kan het gewoon niet laten om te schrijven! (en te praten, maar dat is een 
ander onderwerp) 
Het project waarmee ik nu al enkele jaren bezig ben, is het schrijven over 
mijn bloedverwanten. 
Eerst de juiste informatie opzoeken, via de door u bekende toegangswegen, 
om daarna hun persoonlijke belevenissen erbij te schrijven, uiteraard via 
bronnenonderzoek. Non-fictie. 
Ik ben momenteel niet van plan een roman te gaan schrijven. 
Ik realiseer mezelf wel, dat ik met dit ooit te schrijven boek, nooit gevraagd 
zal worden als gast bij een van de vele talkshows… 
Maar waarom dan al die moeite doen? Het is een persoonlijk project, be-
stemd voor mijn bloedverwanten en geïnteresseerden. Wie waren zij? Wat 
deden zij? Hoe verging het hun? Enz. 
Ik lees regelmatig lovende kritieken van mede-genealogen over mensen die 
een boek hebben uitgebracht n.a.v. hun onderzoek. Kijk, dat wil ik “later” 
ook… 
Het zal nooit een bestseller worden maar dat hoeft ook niet. 
Misschien heeft het boekje van Özcan Akyol, getiteld “Generaal zonder le-
ger”, mij er wel toe aangezet deze column te schrijven. Een uitgave van de 
Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Het zou zo 
maar kunnen! 
Misschien moet ik eens contact opnemen met Özcan, om hem te vertellen 
over het vele werk en de tijd die wij stoppen in genealogisch onderzoek EN 
met het feit, dat er onder ons schrijvers/schrijfsters zijn, die ook geweldige 
boeken publiceren? 
Mag ik hier voorzichtig schrijven “van een gat in de markt”?   
    
               [Conny van den Eijnden, Bestuurslid] 
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