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Van de bestuurstafel 

EEN NIEUWE LOCATIE ! 
Met ingang van dit jaar mogen wij voor onze bijeenkomsten 
gebruik maken van een nieuwe locatie: de ruimte(n) van het 
Streekarchief Eiland IJsselmonde aan de Socratesstraat 359b, 
3076 BX Rotterdam-Lombardijen (tel. 010 - 482 5758). 
De website: www.streekarchief.org en mailadres: info@streekarchief.org - voor 't 
geval u 'opsporingen' in het archief wilt doen. (zie kaartje: laatste pagina) 
Het streekarchief is gevestigd in een 2-klassige school, met alle bijbehorend
heden daarbij: een ruime entree, rolstoeltoegankelijk, een ontvangstruimte en 
een pantry. Alles aanwezig dus voor onze afdelingsbijeenkomsten en lezingen. 
Maar bovendien ( en dat was voorwaarde): prima bereikbaar middels RET-bus 
lijn 76 en Qbuzz (lijn 143, 144, 145 en 184), tram (lijn 2 en 20) en NS-station 
Lombardijen (aan de intercity-lijn van Rotterdam-C naar Dordrecht- pakweg 
elk kwartier) op loopafstand. Maar ook snel bereikbaar vanaf de snelweg via 
het Vaanplein (waar Capelle/ Dordrecht naar Europoort, en Rotterdam naar 
Zierikzee elkaar kruisen. Vanhier volgt u Rotterdam-Zuidplein (V aanweg), 
'onderaan' de afslag rechts Victor Hugoweg, schuin rechts Spinozaweg, op de 
volgende gróte kruising linksaf (Molenvliet) en dan de eerste straat rechts = 
Socratesstraat. Links in de bocht staat dan het gebouw van het Streekarchief, 
met voldoende gratis parkeerruimte in de directe omgeving. Wanneer u voor
heen met de auto via de snelweg kwam, is deze route zelfs een stuk korter. 
U bent er van harte welkom vanaf ca. 13:45 uur- de koffie staat klaar. [ao] 

ZATERDAG 14 APRIL: eerstvolgende bijeenkomst. 
We beginnen met onze halfjaarlijkse 'huishoudelijke' ledenvergadering ( ca. 15 
minuten). Daarna zal de voorzitter van het Streekarchief, ( ons lid) Ad Bonis, 
ons officiëel welkom heten, en -ook/vooral- toelichten wat er alzo in het 
Streekarchief gebeurt, wat er te vinden is en wat ieder verder maar wil weten. 
Daarna zullen enkele vrijwilligers van het Streekarchief ons laten zien wat er 
allemaal te vinden is in de archieven, dat het gebied omspant van het gehele 
Eiland van IJsselmonde, uitstrekkende van Rotterdam tot Barendrecht en van 
Sliedrecht tot Spijkenisse. 
Na de pauze zal ons bestuurslid Conny Biesheuvel u- aan de hand van veel 
beeldmateriaal - laten meegenieten van haar speurtocht naar de herkomst van 
het grote toegangshek van haar familieboerderij Midden-Leeuwenstein in 
Heinenoord: speurwerk in de praktijk, met alle ups en downs. 
Daarna kan de resterende tijd besteed worden met uw eigen speurwerk in het 
archief zelf ( de beschikbare bronnen, bibliotheek en database-bestanden) zodat 
u wellicht nog leuke 'lijntjes kunt leggen' naar uw eigen onderzoek.... [ ao] 
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UITNODIGING voor de Ledenvergadering op 14 april 2012 
Voorafgaand aan bovenstaand uitgebreide programma zullen we onze korte 
'huishoudelijke' afdelings-vergadering houden, waarbij de volgende agenda
punten aan bod komen: 
1. Opening, om 14:00 uur. 
2. Mededelingen en vaststelling van de Agenda, en verslag vorige Jaarverga
dering, 2 april 2011 - het verslag vindt u in de 1340-zomeruitgave 2Ql 1, 
jaargang 25, nummer 2. 
3. Verslag van de secretaris over 2011 (zie verderop in deze 1340). 
4. Financieel verslag penningmeester over 2011 (zie verder). 
5. Verslag van de kascommissie. 
6. Begroting 2012. 
7. Benoeming van een nieuwe kascommissie. 
8. Bestuursverkiezing: aftredend volgens rooster is voorzitter Helmer Zand
bergen en bestuurslid RoelofVennik. Beiden zijn beschikbaar voor een 
volgende termijn. Eventuele tegenkandidaten kunnen tot een week voor de 
bijeenkomst worden aangemeld bij de secretaris van de afdeling. 
9. Voorstel tot hetjaarlijks (her)benoemen van de afdelingsafgevaardigden naar 
de Algemene Vergadering van de NGV, te weten de bestuursleden Helmer 
Zandbergen, en (nieuw) Conny Biesheuvel als plaatsvervangend lid. 
10. Landelijke ontwikkelingen binnen de NGV - zie voor de juiste informatie 
de laatste uitgave van Gens Nostra (LV 28 april in Utrecht). 
11. Afdelings-project Schilders aan de Maas - de stand van zaken. 
(neem eens een kijkje op: http://rotterdameo.ngv.nl/schildersaandemaas/ ). 
12. Rondvraag en sluiting. 
Graag zullen wij u tijdens deze bijeenkomst ontmoeten. [Het bestuur]. 

JAARVERSLAG 2011 v.d. NGV-AFDELING ROTTERDAM e.o. 
-Het bestuur van de 'afdeling Rotterdam e.o.' vergaderde in het verslagjaar één 
keer (november), na afloop van een leden-bijeenkomst. Een geplande bestuurs
vergadering in het voorjaar moest door omstandigheden komen te vervallen. 
-In de samenstelling van het bestuur veranderde in 2010 niets: voorzitter was 
Helmer Zandbergen, secretaris Arie Ouwendijk, penningmeester Jan Kees 
Wepster en de leden RoelofVennik en Conny Biesheuvel. Deze laatste heeft 
zich als bestuurslid vooral ingezet voor de 'zorg' voor het programma van de 
lezingen. 
-Het jaar 2011 kenmerkt zich vooral door het 'voortzetten van bestaand beleid'. 
Het was geen 'hectisch' jaar (zoals in 2009) maar door drukke andere werk
zaamheden vond het bestuur ook weinig gelegenheid om 'nieuwe paden' in te 
slaan. De bestuursoverleggen verliepen weer in een gezellige sfeer, waarbij ook 
'zaken gedaan' zijn. Het medium 'e-mail' heeft veel tussentijdse aandachts-
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punten in discussie en tot besluiten bracht. Daardoor nam het aantal 'echte' 
bestuursvergaderingen in het afgelopen jaar ook af. 
-Het blad '1340' kwam in 2001 drie keer uit: met een voorjaars-, een gecom
bineerd zomer-/najaarsnummer en een winternummer, vlak voor het nieuwe 
jaar. Een aantal leden prefereert toezending in digitale vorm, maar een groot 
gedeelte is (net als voorgaand jaar) nog steeds 'verknocht' aan een papieren 
versie. De uitgave van 1340 werd steeds 'gekoppeld' aan de verschillende 
bijeenkomsten: de nieuwe bijeenkomst werd uitgebreid aangekondigd; en een 
uitgebreid (naslag)verslag gedaan van de zojuist gepasseerde bijeenkomst. 
-Onze 'nieuwjaarsbijeenkomst' op 22 januari werd door 17 leden bezocht. Onze 
collega-bestuurder Ad van Meer (afd. West Noord-Brabant) vertelde over maar 
liefst vier genealogische onderwerpen, uit verschillende momenten van onze 
nationale historie. 
-De Ledenvergadering op 17 april werd bezocht door 20 leden, waaronder 
enkele introducées en leden van andere afdelingen. De lezing werd verzorgd 
door Robert Philippo en ging over 'DNA in de genealogie'. 
-In het voorjaar werd ook een werkbijeenkomst georganiseerd om de voortgang 
rondom het project 'Schilders aan de Maas' te inventariseren. Taken rondom de 
voortzetting van het project werden verdeeld, zij het dat de 'productie' in het 
afgelopen jaar nog op een laag pitje stond. 
-Er is in het najaar géén excursie georganiseerd, wegens het kleine aantal 
deelnemers aan onze excursie in het voorgaande jaar. Het bestuur is evenwel 
voornemens om komend najaar een bezoek aan een streekarchief te organise
ren. 
-De najaarsbijeenkomst was op 5 november, waar 28 (!) afdelingsleden 
luisterden naar de voordracht door Rob Dix over 'De DTB voorbij': genealo
gisch onderzoek naar de 'vroegste' periode: de middeleeuwen. Ook deze 
bijeenkomst werd deels nog gewijd aan de Landelijke (najaars)Vergadering. 
-Er waren dit jaar enkele bestuurlijke contacten met andere afdelingen - helaas 
niet met de collega-genealogische verenigingen. Wel werden de overleggen 
voor penningmeesters, de regio en PR-mensen zoveel als mogelijk bijgewoond,.u 
en werden de Landelijke Vergaderingen door onze afgevaardigden bijgewoond. 
-Gezien het ingestelde parkeer'regime' rondom onze plek van samenkomst (De 
Rustburcht, nabij winkelcentrum Zuidplein) heeft het bestuur zich beraden over 
een nieuwe plek van samenkomst: goed bereikbaar (zowel met openbaar als 
met eigen vervoer) en tegen aanvaardbare kosten (ook qua parkeren). Enkele 
tips werden door onze leden aangedragen, en aan het einde van het jaar lijkt 
een aantrekkelijk alternatief 'in zicht'. 
-Tot zover het verslag van het 'bestuurlijke' reilen en zeilen van onze afdeling 
in het afgelopenjaar 2011. [ao] 
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Jaarverslag 2011 van de NGV afd. Rotterdam eo 
werkelijk begroting begroting werkelijk 

2011 2011 2012 2010 
Ontvangsten: 
van NGV 3900,00 5000,00 4970,00 3620,50 

Voorziening ASO* 5,00 24,00 .. 
Rentebaten 12,04 32,03 

Totaal inkomsten 3917,04 5000,00 4970,00 3676,53 ~------------------------------------
Uitgaven: 
1. Zaalhuur 613,55 700,00 700,00 635,90 

2. Sprekers a. vergoeding 150,00 150,00 150,00 195,00 

b. reiskosten 56,30 100,00 70,00 63,60 

3. Afdelingstijdschrift a. drukkosten 1570,92 2700,00 2160,00 1475,52 
a. nog te betalen 803,48 
b. verzendkosten 396,76 800,00 840,00 387,45 
b. nog te betalen 205,35 195,38 
c. overige kosten 508,80 640,00 

d. ontv. vergoeding -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 

4. Bestuurskosten a. reiskosten 106,20 75,00 100,00 22,40 
b. overige kosten 63,91 200,00 100,00 155,55 
b. nog te betalen 9,00 

5. Promotie-activiteiten 12,60 250,00 220,00 0,00 

6. Bibliotheek en documentatie 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Diverse 148,80 35,00 0,00 -35,00 
7. nog te betalen 65,00 

Totaal uitgaven 3823,19 5000,00 4970,00 3963,28 

Per saldo (inkomsten minus uitgaven) 93,ssl 0,00 0,00 -286,75 
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Balans 31-12-2010 Debet Credit 

ING 3049072 € 1.347,67 Vermogen € 0,00 

Rentemeerrek. € 1.996,29 Voorziening ASO* € 1.996,29 

Debiteuren € 0,00 Crediteuren € 1.072,86 

NGV € 274,81 

Totaal € 3.343,96 € 3.343,96 

Balans 31-12-2011 Debet Credit 

ING 3049072 556,97 Vermogen 0,00 

Rentemeerrek. 2013,33 Voorziening ASO* 2013,33 

Debiteuren 0,00 Crediteuren 205,3;~r 
NGV 351,6 

Totaal 2570,30 2570,30 

* Afdelingsfonds Speciale Doeleinden 

toelichting: 

Crediteuren NGV per 31-12-2010 

Inkomsten 

Sub-totaal 

minus toevoeging aan Voorz. ASO 

Sub-totaal 

Uitgaven (inclusief nog te betalen 205,35) 
Crediteuren NGV per 31-12-2011 

Bewaren! 

274,81 

3917,04 

4191,85 

-17,04 

4174,81 

-3823,19 
351,62 

Onze secretaris, Arie Ouwendijk, krijgt van de andere NGV-afdelingen de door 
hen uitgegeven afdelingsboekjes binnen, zoals wij '1340' hebben. 
Arie ontvangt ze en geeft ze door aan mij, Conny Biesheuvel. 
Ik worstel de boekjes door om na te gaan wat andere afdelingen organiseren 
betreffende lezingen en maak daaruit een keuze voor onze afdeling. 
Als NGV lid, kunt u o.a. via de NGV-website lezen WAT er in deze 
afdelingsbladen staat. 
Ik heb beloofd deze boekjes te bewaren, jaja, en de voorraad groeit gestadig. 
Mocht u behoefte hebben om één ( of meerdere) exemplaren van de andere 
afdelingen in te zien, dan kunt u contact met me opnemen via de e-mail 
c _ biesheuvel@hotmail.com - ik neem het aangevraagde boekje dan voor u 
mee naar de eerstvolgende afdelingsmiddag! [eb] 
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CONNY'S COLUMN (2) 
Is u ook opgevallen, dat ..... ? 
..... de afdelingsbijeenkomsten steeds beter bezocht worden? 
Niet alleen door leden van "onze" afdeling Rotterdam e.o., maar ook door 
leden van een andere afdeling ... We hebben zelfs kennis gemaakt met een 
NGV-lid dat speciaal uit Friesland was gekomen! 
Dit geeft uw bestuursleden een fijn gevoel, omdat we er vanuit gaan aat de 
lezingen qua thema uw interesse hebben en/of dat u het fijn vindt om zo elkaar 
"live" te ontmoeten. 
Zaterdag de 28e januari hadden we als gastspreker dhr. Aad Verouden, met het 
onderwerp: Vader onbekend?! Dhr. Verouden is een veelzijdig man. Hij geeft 
lezingen over diverse thema's, is werkzaam geweest bij de belastingen, vriend 
van het CBG, heeft al zo'n 250(!) stamboom-onderzoeken gedaan, was voor
zitter van NGV afdeling Delfland en is nu voorzitter van Ons Voorgeslacht. .. , 
en hij heeft (o.a.) de gave zeer·boeiend te kunnen vertellen. Ik realiseer me nu 
ook dat KENNIS en KENNISSEN in de wereld der genealogie zeer belangrijk 
ZIJn. 

MUISSTIL was het tijdens zijn voorbeeldverhalen over genealogisch onder
zoek waarin men N.N. zag staan bij de vader van de geborene, maar die mede 
door zijn tomeloze inzet, omgezet konden worden in een echte naam. 
Dit alles ondanks het feit dat we blokfluitmuziek en liederen hoorden vanuit de 
belendende zaal en geluiden van bouwwerkzaamheden aan de andere kant. .. 
Ik had plaatsgenomen naast deze spreker, om maar niets te hoeven missen .... 
Toch handig zo'n bestuursfunctie. En vanuit deze positie kon ik hem ook lastig 
vallen (vorm van stalken?) met diverse vragen. 
Wat me zoal opviel tijdens zijn verhalen? 
Dat er qua gedrag van mensen niets veranderd is in de loop der eeuwen. 
Buiten-echtelijke relaties, onwettige kinderen, geloofkwesties, onderlinge 
familierelaties, incest, verkrachtingen en ...... wat de heer Verouden regelmatig 
noemde: FRAUDEURS. Daar had hij in zijn beroep mee te maken gehad en er 
komen er, volgens hem, steeds meer bij. 
Zo gaf hij ook aan, :dat het door DNA onderzoek voor vrouwen steeds gemak
kelijker wordt om de vader "officieel" ter verantwoording te roepen na de 
geboorte van een kind. Er ligt dus voor vrouwen een nieuwe wereld open ... 
Heren, ik waarschuw u daarom, behalve voor de FRAUDEURS moet u zich 
ook gaan voorbereiden op: "VROUW-DEURS" in de toekomst! [eb] 

Samenvatting van de lezing, gehouden op zaterdag 28 januari 2012 
in De Rustburcht. 
Na het openingswoordje van onze secretaris, is het woord aan spreker van deze 
middag: de heer Ad Verouden, die vertelt over 'Vader Onbekend'. 
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Aan de hand van een groot aantal 'cases' laat hij daarbij zien dat met wat 
speurzin maar ook met 'gezond verstand' het achterhalen van 'de vader' beslist 
niet altijd onmogelijk is. 
Aad Verouden uit Delft stelt zich voor: reeds vele jaren (in Delfland) actief en 
thans ook voorzitter van Ons Voorgeslacht.. 
Zal vandaag een aantal voorbeelden aanhalen rondom het thema 'Vader on
bekend' - waarover ook in Gens Nostra een uitgebreid artikel werd opgenomen. 

* Eerste casus: 60-jarige ('Berend Bernardus') wist niet wie z'n vader was - droeg 
naam van z'n moeder. Na veel naspeuren bleek moeder in Nijmegen overleden, 
maar droeg wel haar naam. De man was ernstig gefrustreerd en wilde toch graag 
zijn (voor)vader terugvinden, al was die reeds overleden (in 't gevang). 
Na insturen van persoonsbewijs kon hij toch bij gemeente de overlijdensacte 
(1984) aanvragen en verkrijgen. Daarna is een persoonskaart (na 2 jaar overlijden) 
bij CBGenealogie opvragen. (na de jaren '90 is men overgestapt op Gem. Basis
administratie, welke mogelijk kwalitatief iets minder is gebleken. Wel kon moeder 
achterhaald worden, met haar zes kinderen. 
Daarop geprobeerd om te zien wat voor raakpunten er zouden zijn op de naam, en 
in Gens Lias, in de noordelijke provincies, met als tijdvak 1880 - 1920 voor 
geboorte. Met het zoeken volgens die gegevens bleken er 8 kinderen, waarvan 4 
jongens waarvan er twee in aanmerking zouden komen. Volgens het systeem van 
uitsluiting bleef toen slechts één mogelijkheid over, en van daaruit kon de 
stamboom nader worden gereconstrueerd. 
* 'Johan' is het volgende onderwerp van de voordracht. Hij overleed ca. 10 jaar 
eerder, maar kleindochter wilde 10 jaar na overlijden toch graag een stamboom 
samenstellen (van ha~r opa). Klaasboer bleek een uit Wijhe afkomstige 
familienaam, waarvan er maar 5 aanwezig waren. Nummer 5 was geboren in 1907 
in Leiden, overleden Zwolle 1974. 
Hermannus was nooit getrouwd omdat het kerkelijk gemengd niet toegestaan was. 
Bij huwelijk van diens zoon was een toestemming door de vader wel gegeven en 
toegevoegd aan de huwelijksbijlage. Daarna waren er voldoende aanknopings-
punten om de stamboom ook verder op te zetten. ¾ 

* Derde casus gaat over ene Jan Jansen, die al snel op dood spoor raakte bij een 
onecht kind uit 1868. Er was een kopie van een acte (wat vaag) maar op de 
originele acte bleken dat goed leesbare tekens, welke een verwijzing bleken naar 
een notaris-protocol. Ongehuwde moeders waren destijds voornamelijk werkster of 
naaister - ook dus in dit geval, die van de vader een afkoop van 1000 gulden had 
ontvangen. 
* Uit kwartierstaat van schoonzoon: dienstmeid Maria Groenendijk, geb. 1799 in 
Rhoon en overl. 1879 in Schiedam. Op haar 43e toch moeder (hoewel ongehuwd), 
van een zoon, in Rhoon, maar toen verhuisd naar Schiedam. Johannes Anthonius 
was familie-vreemd, en kennelijk afkomstig van de onbekende vader in Rhoon, die 
niet protestants was maar katholiek. Zoons naam kwam driemaal voor in Rhoon, 

1340 NOV afdeling Rotterdam e.o. 522 Jaargang 26, no. 1 - voorjaar 2012 



waarvan één uiteindelijk in aanmerking kwam (was haar buurman, gehuwd en 1 
kind). Bewijs niet geleverd kunnen worden op basis van DNA, omdat hij één zoon 
had die zelf later alleen dochters kreeg (DNA is dan ook moeizaam te herleiden). 
* Over Gens Lias: een prima programma, dat overigens ook weleens 'om de tuin' 
kan leiden: Van Jan Knegt was geen geboordeacte te vinden - wel een doopacte 
(16-1-1848). Ene Simon van Leeuwen leek gezochte, maar was al zes maal vader 
bij verschillende vrouwen. Ijsselmonde is met actes ook ondergebracht bij Archief 
Rotterdam, waarbij bleek dat Simon alleen de aangever was, en niet de vaëler. Dit 
euvel is mogelijk bij het overnemen van de acte in Gens Lias overgenomen, en 
daardoor kon dit misverstand ontstaan. 
* Jan Benschop: in 1822 stuitten op akte van Maria Benschop, met 'vader 
onbekend'. Zij was dienstmeid, en noemde het kind naar haar overleden vader -
kennelijk daartoe aangemoedigd door de echte vader. Akte opgemaakt door de 

_ Schout tevens Ambtenaar Burg.Stand, die aangaf dat Marigje dienstmeid was in 
het huis van Gijsbert van Dam (welke aanvulling eigenlijk zeer ongebruikelijk 
was). Daardoor nu een 'spoor' aangegeven naar 'vader én dader' .. 
Door DNA-onderzoek met nabestaanden bleek het spoor inderdaad goed te zijn 
( overigens moet je -wanneer die DNA-gegevens bekend zijn- best opnemen in de 
stamboom als 'bewijs'. 
* Inzien: huwelijksacte (en bijlagen) na 75 jaar - geboorteacte na 100 jaar vrij
gegeven. Kijk eens op Digitale Bronbewerkingen (via Genea-knowhow), alwaar de 
meeste vrijgegeven aktes in te zien zijn - is per provincie een algemeen en een 
alfabetisch gedeelte per plaats: is een goed overzicht voor naspeuringen! 
Overlijden is na 50 jaar. 
* In 1986 artikeltje in afdelingsblad Delfland: in Goes aangifte van zoon op 
kerstavond 1821 geboren. Naam Johannes Franciscus van der Raaf, met twee buren 
als getuigen. Vader wordt niet vermeld. In dat archief ook de doop- en (t)rouw e.d. 
boeken van na 1811 beschikbaar. 
In doopboek 1821 is moeder Maria Cornelia van der Aa ( dat blijkt de oma van de 
boreling) - ouders hadden ook nog vier andere kinderen laten dopen, hoewel ouders 
nooit getrouwd leken (maar vader was al getrouwd elders). Bij RK-kerk is men 
wel streng met 'huwelijken', maar nooit moeilijk met dopen... Tot z'n 20ste jaar 
(bij opkomen in militaire dienst) bleek bij de akte van de BS dat hij Van der Raaf 
heette en niet Van der Aa. Desalniettemin had hij nog vier broers/zussen die echt 
Van der Aa bleken te heten. Algemeen gesteld: huwelijk altijd in de woonplaats 
van de bruid (kerk erg streng), maar dopen was 'altijd goed'.... Niet dopen kwam 
overigens vrijwel niet voor. 
* Vastloper in 1613 in Middelburg. Moeder was dabarettière (naaister van de 
'galons' op uniformen). Dè vader werd gevonden in de militaire regiments
administratie. Er waren maar twee mogelijke vaders met dezelfde zeldzame 
voornaam. 
* Ook in Oss was een legerplaats, alwaar uit een kortstondige relatie een kind 
ontstaat - Pierre is niet meer te achterhalen, waardoor het onderzoek is vastgelopen. 
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De reden is dat er wel 25 mogelijke vaders waren in het regiment. 
* Paul Hermes: kon geboorte niet vinden - wel de andere gegevens. Naspeuringen 
in De Eifel leerden dat Paul Hermens was genoemd naar moeders vader. De echte 
verwekker heette Mathis Schupp. Vier jaar later noemt hij zich naar zijn moeder 
en trouwt onder die naam (kennelijk dan diens echte vaders-naam gevonden). 
* Voorbeeld uit Drente: Marcus Tolman, 1826. Jitske Tolman was dienstmeid. 
Godsdienst was Doopsgezind en werd 48 jaar, ongehuwd. Door click op Google 
Maps en satelite.kun je ook als rode draad gebruiken: kennelijk was daar de 
gelegenheid geschapen, met een 'stoeipartijtje' met een 16-jarige buurjongen 
Marcus Popkema (nederduits gereformeerd, en standsverschil). Of het de echte 
afstammeling was, zou dat wellicht met een DNA-onderzoek (140,- per deelnemer) 
bewijsbaar zijn, maar door de 'omweg' zijn de kosten aanmerkelijk hoger .. 
* Albert Emanuël in Utrecht: weinig voorkomende naam. Niet de moeder 
bemoeide zich met de, zaak, maar oma (stijf katholiek) ... Getraceerd via de fabriek 
waarbij beiden werkten. Bevalling vond plaats in Maasstricht, alwaar in een 
RKkerk in het doopboek toch de vader werd gemeld door Oma (maar niet bij de 
Burgerlijke Stand, rond 1910 ... Daarom: vergeet die bronnen niet (vaak duidelijker 
dan in de Burg.Stand). 
* Vragen uit de aanwezigen: typisch dat bij 'onbekende' vaders toch vaak de 
voornamen van de vader genoemd - veelal vanwege de alimentatie (meestal is er 
dan toch een financiële bijdrage ontvangen). Alleen bij verkrachting: dan wordt 
weer genoemd naar de vader van de moeder van het kind. 
Voor de meestvoorkomende karakteristieken zie Gens Nostra november 2011. 
Vaak ook (10 - 20%) van de vrouwen werd bezwangerd door vader of gezinsleden. 
Volwassen-doop ( doopsgezinden) zijn nog maar weinig boeken van, maar vanaf 
WOU is het dopen ook in andere geloofsrichtingen niet meer algemeen 
gebruikelijk. 
*Terugkijkend op de lezing hadden we een 'spannende' en 'romantische' middag, 
waarop wellicht nog vele boeken te schrijven zijn. [ao] 

(bij de voorpagina): INTERVIEW MET JAN OUDENAARDEN 
door Roelof Vennik 
Het leek het bestuur van onze afdeling een goed idee om de inhoud van ons 
blad 1340 wat sprankelender te maken. Al snel kwam het idee naar voren een 
bekende Rotterdammer te interviewen en bovendien van hem of haar een stukje 
kwartierstaat op te nemen. 
Daarbij stuitten we op het idee om Jan Oudenaarden te benaderen. 
Jan laat zich het beste omschrijven als schrijver, dichter, columnist en bovenal 
Rotterdammoloog. 
Ik ontmoette Jan voor het eerst in de jaren tachtig van de vorige eeuw in het 
literair café dat in die tijd werd gehouden in het bibliotheektheater in 
Rotterdam. 
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Het gesprek kwam daarbij op genealogie, omdat Jan familie is van mijn toen
malige vrouw, en hun beide grootouders broer en zus waren. 
Kort geleden belde ik hem met het verzoek of hij een interview wilde geven. 
Aanvankelijk voelde hij er niet veel voor maar toen duidelijk werd dat we 
elkaar vele jaren geleden al eens hadden ontmoet stemde hij toe. 
Op een avond kwam hij op de fiets naar mij toe Tenslotte wonen we maar zo'n 
3 km van elkaar vandaan. 
Het bleek dat we als Rotterdammers veel te delen hadden, en hoe synchroon 
onze levens hadden gelopen. Allebei Rotterdammer in hart en nieren, auteurs, 
op latere leeftijd gaan studeren, allebei twee maal getrouwd en kleinkinderen. 
Hij houdt van koffie en ik van thee. 
Samen hebben we de sfeer van de wederopbouw geproefd die zo duidelijk in 

~eeld is gebracht in de TV serie 'Toen was geluk nog heel gewoon' die zich 
afspeelt op Rotterdam Zuid. 
Jan Oudenaarden werd in 1943 in de Rotterdamse wijk Bloemhof geboren en 
groeide er op mijn zijn jongere broer en zuster, 
Rotterdam is de biotoop van Jan en achtereenvolgens woonde hij in Bloemhof, 
Afrikaanderwijk, Lombardijen, Katendrecht en Vreewijk. 
Met korte onderbrekingen van een periode in Engeland en Spanje heeft hij 
vrijwel heel zijn leven op Rotterdam Zuid gewoond. 
Na zijn HBS-B opleiding ging hij niet meteen studeren maar vervulde hij zijn 
militaire dienstplicht in Den Haag, 
Daarna werkte hij een periode als modelonderzoeker bij het Waterloopkundig 
Laboratorium waar hij ook aan de Deltawerken heeft meegewerkt. En daarna 
werkte hij nog 5 jaar als slaapwagenconducteur. 
Toen hij inmiddels de dertig gepasseerd was besloot hij Nederlands Recht te 
gaan studeren aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Hij voltooide de 
opleiding maar voert de titel Mr. zelden. 
Concreet gezien heeft hij weinig met de studie gedaan, maar zelf zegt hij nog 
dagelijks iets met zijn studie te doen, zowel in zijn werk als columnist als 

' schrijver. Ook in zijn diverse bestuursfuncties kwam zijn studie van pas. 
Jan heeft uit zijn eerste huwelijk een dochter en uit zijn tweede huwelijk een 
zoon en dochter. Ook heeft hij inmiddels twee kleinkinderen die hem heel 
dierbaar zijn. 
Al vele jaren is hij columnist bij Radio Rijnmond en zijn columns sluit hij af 
met 'En een hele een hele goede morgen overigens luisteraars , dan heb ik het 
ook'. 
Jan vond het al op jonge leeftijd leuk om te schrijven. Zijn eerste spraak
makende werk verscheen in 1984, Wat zeggie? Azzie val dan leggie! Een 
speurtocht naar het dialect van Rotterdam. 
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Kwartierstaat van Jan Oudenaarden 

Generatie 1 

1. Jan Oudenaarden, zn. van Jan Oudenaarden (koperslager, montageinspecteur) en Hendrika Schuch 
[blz. ], geb. te Rotterdam op 26 mei 1943, auteur, dichter.columnist, Rotterdamoloog. 

Generatie Il 

2. Jan Oudenaarden, zn. van Jan Oudenaarden en Neeltje Hak (blz.], geb. te Rotterdam op 2 apr 1918, 
koperslager, montageinspecteur, ovl. te Parijs (Frankrijk) op 22 dec 1991, tr. met 

3. Hendrika Schuch, dr. van Hendrikus Joseph Schuch en Jacoba Londema (blz. ), geb. te Rotterdam op 
26 jan 1919, ovl. te Rotterdam op 11 nov 2009. 

Generatie 111 

4. 

5. 

6. 

7. 

Jan Oudenaarden, zn. van Willem Oudenaarden (metaaldraaier, smid) en Maria Petronella Ritstier [blz. ], 
geb. te Kralingen op 12 jan 1889, tr. met 
Neeltje Hak, dr. van Willem Pieter Hak (schipper) en Neeltje Pieters [blz. ], geb. te Kralingen op 21 okft 
1892, ov/. te Rotterdam op 29 okt 1975. X..., 

Hendrikus Joseph Schuch, zn. van Heronimus Schuch en Johanna Maria Magdalena Keller [blz. ], geb. 
te Rotterdam op 27 aug 1884, tr. te Rotterdam op 24 jan 1917 met 
Jacoba Londema, dr. van Jan Londema (schipper) en Hendrika Knikker [blz. ], geb. te Harlingen op 24 
jan 1885. 

Generatie IV 

8. Willem Oudenaarden, zn. van Pieter Oudenaarden (smid) en Grietje Timmers (blz.), geb. te Kralingen 
op 1 aug 1859, metaaldraaier, smid, ovl. te Rotterdam op 5 jun 1933, tr. te Kralingen op 17 mei 1882 met 

9. Maria Petronella Ritstler, dr. van Jan Ritstier (ijzerdraaier/scheepstimmerman) en Petronella Jacomina 
van der Wind [blz. ], geb. te Kralingen op 17 nov 1860, ovl. te Rotterdam op 28 sep 1931. 

10. Willem Pieter Hak, zn. van Willem Willemsz Hak (horlogemaker) en Marijke Pieters Plantinga [blz.], geb. 
te Groede op 27 jul 1844, schipper, ovl. te Rotterdam op 6 jul 1934, tr. met 

11. Neeltje Pieters, dr. van Hendrik Pieters (timmerman) en Cornelia de Nooijer (blz. ], geb. te Middelburg op 
15 mrt 1851, ovl. te Middelburg op 24 feb 1920. 

12. Heronimus Schuch, zn. van Otgerus Malachias Schuch en Johanna Hendrica Visser [blz. ], geb. te 
Rotterdam op 22 feb 1844, ovl. te Rotterdam op 20 nov 1924, tr. te Rotterdam op 10 jun 1868 met 

13. Johanna Maria Magdalena Keiler, dr. van Nn Onbekend en Dorothea Johanna Keller [blz.], geb. te 
Rotterdam op 7 jul 1843, ovl. te Rotterdam op 7 sep 1900. 

14. Jan Londema, zn. van Luitjen Sjabbes Londema (schipper/ koopman) en Hiltje Rotsma (Radsma) [blz.], 
geb. op 19 aug 1857, schipper, ovl. te Rotterdam op 16 okt 1920, tr. met 

15. Hendrika Knikker, dr. van Pieter Knikker en Jacoba Jans de Goede [blz. ], geb. te Harlingen op 22 nov 
1857. 

Generatie V 

16. Pieter Oudenaarden, zn. van Pieter Oudenaarden en Adriaantje van Dijk (blz.], geb. te Kralingen op 9 
jan 1828, smid, tr. te Kralingen op 17 mei 1850 met 

17. Grietje Tlmmers, dr. van Gerrit Timmers (visser) en Cornelia van Reeuwijk [blz.], geb. te Kralingen op 
18 mrt 1825. 

18. Jan Ritstler, zn. van Teunis Rit.stier (scheepstimmerman) en Dorothea Sophia Horremans (blz.), geb. te 
Capelle a/d IJssel op 5 feb 1827, ijzerdraaier/scheepstimmerman, ovl. te Rotterdam op 23 dec 1917, tr. 
met 

19. Petronella Jacomina van der Wind, dr. van Johannes Gerardus van der Wind en Maria van Doom [blz. 
], geb. te Kralingen op 1 mei 1831, ovl. te Kralingen op 18jan 1884. 

20. Willem Wlllemsz Hak, zn. van Willem Hak (beurtschipper) en Maria van Galder [blz. ], geb. te Sluis op 26 
sep 1808, horlogemaker, ovl. te Cadzand op 8 mrt 1870, tr. met 

21. Marijke Pieters Plantlnga, dr. van Pieter Hylkes Plantinga (schipper) en Trijntje Abels Boekweit [blz. ]. 
geb. op 14 mrt 1823, ovl. te Cadzand op 15 jan 1861. 
Neemt 1830 deel aan de Tiendaagse Veldtocht tegen Belglê. 

22. Hendrik Pieters, zn. van Pieter Pieters (kleermaker) en Maria Cornelia Hamakers [blz. ], geb. te 
Middelburg op 20 apr 1821, timmerman, ovl. te Middelburg op 27 apr 1903, tr. met 

23. Cornelia de Nooijer, dr. van Gilles de Nooijer en Neeltje Verniel (blz.], geb. te Middelburg op 2 apr 1823, 
ovl. te Middelburg op 26 dec 1854. 
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24. Otgerus Malachias Schuch, zn. van Joseph Schuch en Christina Ruters (Ruyters) [blz. ], ged. te 
Rotterdam op 26 aug 1808, ovl. te Rotterdam op 3 nov 1851, tr. met 

25. Johanna Hendrlca Visser, dr. van Andreas Hendricus Visser en Anna Maria Hamman [blz. ]. 

26. Nn Onbekend, tr. met 
27. Dorothea Johanna Keiler, dr. van Bernardus Hendricus Keiler en Johanna Maria (Anna Maria) Lobee 

[blz. ), geb. te Rotterdam op 23 apr 1811 , ovl. te Rotterdam op 21 mrt 1880. 

28. Luitjen Sjabbes Londema, zn. van Sjabbe Donkes Londema en Grietje Luitjens [blz. ], geb. te 
Kloosterburen in 1809, schipper/ koopman, tr. op 16 feb 1837 met 

29. Hiltje Rotsma (Radsma), dr. van Jelle Anes Rotsma en Grietje Gerrits Kuiken [blz.], geb. op 17 jul 1815, 
ovl. te Harlingen op 2 feb 1899. 

30. Pieter Knikker, zn. van Christoffel Knikker [blz.), geb. te Leeuwarden in 1811, tr. te Harlingen op 16 dec 
1837 met 

31. Jacoba Jans de Goede, dr. van Jan de Goede en Geertruida Huisman [blz.], geb. te Harlingen in 1813. 

Generatie VI 

32. 

33. 

Pieter Oudenaarden, zn. van Pieter Oudenaarden (visser) en Magdalena van Dam [blz. ], geb. te 
Krimpen a/d IJssel op 14 mei 1803, ovl. te Rotterdam op 14 apr 1892, tr. te Kralingen op 10 nov 1827 met 
Adriaantje van Dijk, dr. van Arie van Dijk en Tona Klop [blz. ], geb. te Rotterdam op 26 jun 1805. 

~4. 
Gerrit Timmers, zn. van Maarten Timmers (visser) en Grietje Scheyff {blz. ], geb. te Kralingen op 12 aug 
1797, ged. te Kralingen op 20 aug 1797, visser, ovl. te Kralingen op 25 okt 1881, tr. met 

\ 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 
45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

54. 
55. 

56. 
57. 

58. 
59. 

60. 

62. 
63. 

Cornelia van Reeuwijk, dr. van Leendert van Reeuwijk en Hendrina van Slingerland {blz. ], geb. te 
Kralingen op 13 mei 1798, ged. te Kralingen op 20 mei 1798, ovl. te Kralingen op 15 nov 1874. 

Teunis Ritstier, zn. van Jan Ritstier en Maria de Haan [blz.], geb. te Kralingen op 20 jan 1800, ged. te 
Kralingen op 26 jan 1800, scheepstimmerman, ovl. te Kralingen op 3 feb 1891, tr. met 
Dorothea Sophia Horremans, dr. van Jan Roelof Horremans (Hohrmann) en Margaretha Dorothea 
Schierhorst [blz. ), geb. te Overschie op 9 feb 1802, ovl. te Kralingen op 3 feb 1891. 

Johannes Gerardus van der Wind, zn. van Pieter van der Wind en Jacomijntje van (Bokhoven) Bokkem 
{blz.), geb. tot 1802, ovl. te Kralingen op 30 jan 1888, tr. met 
Maria van Doorn, dr. van Boudewijn Pleune van Doorn en Martijntje Pieters Buiten (Buytenen)van [blz. ), 
geb. circa 1804, ovl. te Kralingen op 13 mrt 1886. 

Willem Hak, zn. van Willem Hak (diaken te Zuilichem 1765) en Maaijke Bloemhert [blz. ), ged. te 
Zuilichem op 11 okt 1778, beurtschipper, ovl. te Sluis op 18 mei 1832, tr. te Sluis op 22 mei 1807 met 
Maria van Gelder, geb. te Sluis in 1783, ovl. te Sluis op 31 dec 1837. 

Pieter Hylkes Plantinga, zn. van Hylke Folkerts Plantinga en ldske Pieters Huitema [blz. ], ged. te Joure 
op 11 jan 1801, schipper, ovl. op 22 jul 1877, tr. op 23 nov 1821 met 

. Trijntje Abels Boekweit, dr. van Abel Jans Boekweit en Jitske Bouwes Wolthuizen [blz. ), geb. te 
Lemmer in 1796. 

Pieter Pieters, zn. van Hendrik Pieters en Jacoba Verwijs [blz. ], kleermaker, tr. met 
Maria Cornelia Hamakers, dr. van Hendrik Hamakers (borstelmaker) en Cornelia Samson [blz. ). 

Gilles de Nooijer, zn. van Jan Marinusse de Nooijer en Maartje Gillesse de Nooijer (blz. ], geb. te 
Arnemuiden op 24 okt 1790, tr. met 
Neeltje Verniel, dr. van Arie Verniel en Cornelia van Campen [blz.], geb. te Middelburg op 12 jul 1794. 

Joseph Schuch, geb. in 1771, tr. met 

Christina Ruters (Ruyters), geb. in 1785, ovl. te Rotterdam op 1 mei 1845. 

Andreas Hendrlcus Visser, geb. te Maastricht, ovL te Rotterdam op 28 mei 1842, otr. te Rotterdam op 2 
okt 1798, tr. te Rotterdam op 6 okt 1798 met 
Anna Maria Hamman, ged. te Rotterdam op 29 nov 1777. 

Bernardus Hendricus Keiler, tr. met 
Johanna Maria (Anna Maria) Lobee. 

Sjabbe Donkes Londema, tr. met 
Grietje Luitjens. 

Jelle Anes Rotsma, geb. te Vrouwenparochie In 1782, tr. met 
Grietje Gerrits Kuiken, geb. in 1778, ovl. op 11 jan 1859. 

Christoffel Knikker. 

Jan de Goede, tr. met 
Geertruida Huisman. 
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Vervolgens verscheen in 1986 De terugkeer van Opoe Herfst, over de woor
denschat van Rotterdam. 
Wanneer een Rotterdammer het heeft over zo oud als Opoe Herfst verwijst hij 
naar Petronella Elisabeth Herfst geboren Braams, die eigenlijk een Amster
damse van geboorte was en in 1859 trouwde met Pieter Herfst die bestuurder 
van de paardentram was en met wie ze maar liefst 16 kinderen kreeg, 
Opoe Herfst stierf in 1948 in Rotterdam op 106 jarige leeftijd als oudste 
inwoner van Nederland. 
Het oeuvre van Jan Oudenaarden is omvangrijk en bestaat uit tientallen boeken 
en vele artikelen over Rotterdamse onderwerpen. Ik noem nog 'De hort op' over 
Rotterdammers in den vreemde., Rotterdamse geschiedenis in meer dan 100 
verhalen, Feijenoord een beeld van ene club en vele, vele anderen. 
Hoewel hij ook een verdienstelijk dichter is, bleef en dichtbundel van zijn 
naam uit. 
Samen met Jules Deelder en Rien Vroegindeweij was hij lijstduwer van de 
Rotterdamse Stadspartij. 
In 1993 ontving hij de Laurenspenning voor zijn verdiensten op historisch en 
cultureel gebied voor de stad Rotterdam, in 2007 gevolgd door de Erasmus
speld voor de bevordering van het letterkundig klimaat in de Maasstad. 
Jan Oudenaarden is een warm pleitbezorger voor Rotterdam Zuid. Hij kan het 
moeilijk verkroppen dat Rotterdam Zuid als geheel wordt afgespiegeld als een 
grote achterstandswijk. Zuid heeft nog steeds veel mooie wijken zoals 
Bloemhof, Vreewijk en Oud IJsselmonde waar weinig problemen zijn. 
Het is goed op Zuid te wonen, en daar sluit ik mij graag bij aan. 

Gelezen in 'Ooit', nummer 2 d.d. december 2011 / januari 2012. 
FAMILIEBERICHTEN OP UW iPHONE. 
Het laatste nieuws over overleden familieleden, vrienden en bekende mensen 
uit de regio op uw smartphone ontvangen? 
Sinds kort kan dat met een speciale app van Mensenlinq.nl. 
Op de website Mensenlinq.nl kunt u snel overlijdens- en familieberichten 
doorzoeken die in allerlei (regionale) media zijn verschenen. 
De website is vooral bedoeld voor consumenten Er is ook een betaalde app 
(Euro 1,59) die waarschijnlijk interessanter is voor de zakelijke gebruiker. 
Handig daarbij is dat je kunt zien wie afgelopen 24 uur is overleden in een stad. 
De app is beschikbaar voor de iPhone, maar in 2012 ook voor de iPad en 
androïd-telefoons. Meer info: www.mensenlinq.nl. 
Mogelijk ook geschikt voor onze leden? 
(info ingezonden door J.P. van Busschbach, met dank!). [ao] 
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1340 is het jaar waarin op 7 juni aan Rotterdam stadsrechten werden verleend door graaf 
Willem IV, en uitgave van de Afdeling Rotterdam en Omstreken van de Nederlandse Genealogische 
Vereniging. Het blad verschijnt vier maal per jaar. Afdelingsleden ontvangen het blad kosteloos, 
overige leden van de NGV kunnen 1340 ontvangen indien zij 'bijkomend lid' worden van de 
afdeling. 
Een abonnement voor mensen die geen lid van de NGV zijn, bedraagt voor het jaar 2012 € 10,- te 
voldoen op gironr. 3049072, t.n.v. Ned. Genealogische Ver. Afd. Rotterdam e.o. te Rotterdam. 

Het bestuur v.d. afdeling Rotterdam e.o. is als volgt samengesteld: 

voorzitter: 
H. Zandbergen (Helmer), Westlander 31, 3123 BX Schiedam 

tel. (010) 470 4312 / 06 4649 4527, e-mail: voorzitter@rotterdameo.ngv.nl 

secretaris: 
A. Ouwendijk (Arie), Kortedijk 16 a-b (naast de molen), 3134 HB Vlaardingen 

tel. (010) 435 3322 (m/v 10-17.30), b.g.g. (010) 434 2474 of 06 55 532 655 
fax: (010) 435 3205, e-mail: secretaris@rotterdameo.ngv.nl 

penningmeester: 
J.C. Wepster (Jan Kees), Hoge Vijver 20, 2923 VP Krimpen a/d IJssel 

(0180) 522 090 / 06 5137 0460, e-mail: penningmeester@rotterdameo.ngv.nl 

lid: 
R.K. Vennik (Roelof), Burg. Van Slijpelaan 45, 3077 AD Rotterdam 

tel. (010) 479 0668, e-mail: rkvennik@gmail.com 

C. Biesheuvel - van den Eijnden (Conny), Dorpsstraat 63, 3274 BC Heinenoord 
tel. (0186) 60 12 15, e-mail: c_biesheuvel@hotmail.com 

De taken zijn als volgt verdeeld: 

eindredactie blad 1340: 
Arie Ouwendijk, adres zie boven e-mail: redactie1340@rotterdameo.ngv.nl 
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