
NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

KWARTAALBLAD VAN DE AFDELING ROTTERDAM EN OMSTREKEN 
JAARGANG 29 WINTER2015 No.4 

Noteert u alvast de volgende data van de komende bijeenkomsten: 
30 januari, 27 februari, 19 maart, 9 april en 21 mei 2016 

in Vlaardingen (museumpaviljoen De Joon van Museum Vlaardingen, 
inloop vanaf 13:00 uur, aanvang 13:30 uur (tot ca. 16:00 á 16:30 uur). 

Nadere infonnatie op de volgende pagina's. 

Bestuur en redactie van onze NGV-afdeling 
'ROTTERDAM en OMSTREKEN' 

wenstu 

Fijne Feestdagen) 

een goede jaarwisseling 
en een gezond 2016 ! 

Graag ontmoeten we u ook het komende jaar weer 
op onze bijeenkomsten in ons 'clublokaal' De Joon 
tegenover het Museum Vlaardingen. 



Afzender: 
NOV-afdeling Rotterdam en Omstreken 
Hoge Vijver 20 
2923 VP Krimpen a/d IJssel 

Inhoud: 
690 Conny's Column 

Komende activiteiten eerste halfjaar 2016 
692 Van onze Webmaster 

Verslag bijeenkomst 10 oktober j.l. 
693 Verslag bijeenkomst 14 november 
694 Weetjes van onze Webmaster: 

Over 'Wie was wie' 
Over 'Wat was waar' 

' 

695 Topotijdreis.nl - ontdek 200 jaar Topografie 
Doorzoek de genealogische Open Data van de 
Nederlandse archieven 

697 Het mysterie van verdwenen 'Oudoom Klaas' 
698 Foutje? 
699 Misverstandje bij de Burgerlijke Stand - of foutje 

• van de aangever? 
705 Het ontstaan van het K.ralingse Bos 
706 Redactie @ rotterdameo.ngv .nl 
?07 Colofon 
708 Inhoudsopgave 

Port Betaald ~ 
Port Payê postnl 

. Pays-Bas 



CONNY'S COLUMN (16) 
Is het u ook opgevallen, dat ... 

. . . er tegenwoordig zooooooveel foto's gemaakt worden ... 
Gewild of ongewild, bewust of onbewust, kom je op zo'n plaatje terecht ... 
Ik kom mezelf figuurlijk tegen op facebook, twitter, google enz. Eerlijk 
gezegd: niet altijd in een charmante pose! 
Maar wat gebeurt er met al die opnames? Ik weet het echt niet! 

• · Mensen, die 1nij een beetje kennen, weten dat ik ook regelmatig 
fotografeerde en nog steeds foto's maak. Dus heb ik verleden week besloten, 
jajaja, orde op zaken te stellen, oftewel: Al die foto's die al vele jaren in in
steekmapjes zitten, te sorteren per onderwerp, en "ouderwets" in te plakken. 

"Jeetje", zult u denken, "dat is ouderwets" ... 
Nee, nee, dat is niet hele1naal waar. Van bepaalde zaken, zoals een vakantie, -....1 
verbouwing of feest heb ik digitaal een albu1n laten maken. Ziet er alle1naal 
"pe1fect" uit, althans, voor 1nij persoonlijk. 

Voor onze twee kinderen, onde11ussen al ouder dan 20 jaren, heb ik 
vanaf hun geboorte een soort van "dagboek" aangemaakt. Dat was in de jaren 
1988 en 1991, dus gewoon foto's 1naken, af laten drukken, daaina op chrono
logische volgorde in insteekmapjes geschoven 01n ze "even" later in hun (mijn) 
dagboeken te lijmen, samen 1net karu1en, tekeningen, opmerkingen en wat al 
niet meer. 

'Helaas' loop ik met dat 'inplakken' al weer vele jaren achter. 
Ondertussen heeft dochterlief me hulp aangeboden bij het so11eren van de 
foto's en andere zaken. Een voorstel wat Îk met beide handen heb aangepakt! 

"Mam?" "Ja lieverd?" Er zijn totaal geen foto's meer vanaf 2011. .. 
"Oh?" "Waar heb ik die gelaten dan?" 
"Nergens 1nam." "Vanaf dat moment had u een sma11phone!" 
"Dus wel foto's gemaakt, maar niet opgeslagen of afgedrukt ... " 
"Natuurlijk lieverd, die staan op een cd-tje gebrand of op een stickie ... " 

Dochterlief heeft besloten, om een aantal waardevolle foto's -via 
internet- afte laten drukken, en ze spoedig aan mij te overhandigen, zodat ik~ 
weer verder kan gaan met plakken ... " 

p.s. lieve dochter van me - zodra jouw huidige woning volledig ver
wannd is, neem jij AL DIE ALBUMS MEE naar jouw huis en draagjij daar 
vanaf dat moment de verantwoordelijkheid voor... [C.B. -v.d. E.] 

PLANNING VOOR DE EERSTE MAANDEN VAN 2016 
Plaats van onze bijeenkomsten is "Paviljoen de Joon", Westhavenkade tegen
over nummer 53 in Vlaardingen (zie de website!). Aanvang 13:30 uur - deuren 
open vanaf 13:00 uur - einde ca. 16:00 á 16:30 uur. Wat u kunt verwachten aan 
activiteiten voor onze NGV afdeling Rotterdam-en-omstreken? 
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Zaterdagmiddag 30 januari 2016. 
Een genealogisch Nieuwjaars-café. Een middag, waarop u onder andere met 
elkaar uw kennis kunt delen, overleg kunt plegen of een praatje kunt houden 
met één van de bestuursleden. Of (zover u aandurft): voor de hele zaal aan-
wezigen (meestal tussen 20 en 40 aanwezigen). . 
Er zal ook een korte lezing gehouden worden door onze webmaster Fred 
Janssen, over "zoekakten", en alles wat daarover te weten valt. 

Zaterdagmiddag 27 februari 2016. 
De heer Robert Philippe (geen onbekende binnen onze afdeling) houdt een 
lezing, bestaande uit twee delen: 
a) De geschiedenis van de migratie uit de periode 1500-1700 Zuidelijke
Nederlanden en Frankrijk. 
b) Het behandelen van vragen van leden over de zoektocht naar hun voor
ouders uit die periode en uit dat gebied. 
U kunt uw genealogische vragen ruim van te voren doorgeven aan Conny, via 
<conny@rotterdameo.ngv.nl> zodat deze tijdig naar de heer Philippe door
gestuurd kunnen worden, ter voorbereiding van zijn antwoorden. 

Zaterdagmiddag 19 maart 2016. 
Wederom een Genealogisch Café. Neem deze middag vooral uw laptop of 
tablet mee! Onder elkaar spreekt uw bestuur al van "een laptopdag" of 
"genealogie op schoot-dag"! 
Met daarin o.a. de mogelijkheid om elkaar te helpen met het gebruik van het 
Gens Data Pro-programma ( of wellicht een ander genealogisch computerpro
gramma) voor zo ver nodig of gewenst. Juist ook mensen met een goede 
computer-kennis verwachten we óók om de anderen te kunnen helpen! 

Zaterdagmiddag 9 april 2016. 
Onze Algemene Afdelings-Ledenvergadering vult het eerste halfuurtje van 
deze middag. De agendapunten ontvangt u in het maart-nummer van 1340. 
Daarna volgt er een lezing (met ook daarover info in volgende' 1340'). 

Zaterdagmiddag 21 mei 2016. 
V lW \.-.,\4 

Wederom staat een Genealogisch Café gepland, met natuurlijk één of meerdere 
kleine voordrachten waar we allemaal wijzer van kunnen worden. 

Houdt u in elk geval tussentijds ook onze afdelings-'webstek' in de gaten, en 
abonneer u -wanneer u dat nog niet deed - op ons afdelings-rondschrijven ( door 
uw mail-adres te checken of alsnog in te vullen bij uw persoonlijk profiel op de 
NGV-website. U krijgt dan (in principe 2-maandelijks) bericht in uw postbusje. 
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VAN ONZE WEBMASTER 
Op onze eigen webstek op de 'www.ngv.nl' - website hebben we sinds kort, op 
speciaal verzoek van de leden, het prikbord weer geactiveerd (u kent het 
prikbord wellicht nog wel van vroeger). 
Het prikbord· bevat berichten van onze afdelingsleden, maar de berichten 
worden binnenkort ook zichtbaar op het centrale prikbord van de NGV
website. Dit om het bereik van de berichten te vergroten. 
Voor gebruik dient u eerst in te loggen op de website. Klik na het inloggen in 
het welkomstvenster op de link voor de afdeling 'Rotterdam en omstreken'. 
Het prikbord vindt u dan onder het kopje 'Leer de mede-genealogen op deze 

Leerde 
mede-genealogen op 
deze webstek kennen 

Prikbord afd 

Profielen 

Zoeken in profielen 

Familiewapens 

Gen. programma 

Homepages 

Leden helpen leden 

webstek kennen'. Klik daar op 'Prikbord 
afdeling'. 

U kunt daar berichten lezen zoals u dat gewend 
bent met de nieuws of agenda berichten elders 
op de NGV-website. 
Zelf een bericht plaatsen kan door te klikken 
op de link 'Toevoegen nieuwe prikbord
melding' in de gele balk boven de berichten. 
Vul duidelijk de titel en het bericht in. 
Eventueel kunt u een afbeelding toevoegen. 
Klik daarna op OK om het bericht op prikbord 
te plaatsen. [FJ] 

VERSLAG VAN DE AFDELINGS-BIJEENKOMST 10 OKTOBER 
Nadat we in september een speciale bijeenkomst organiseerden voor de nieuwe 
leden van onze afdeling, die zich in de afgelopen periode hebben aangemeld, 
wer dit keer een 'Genealogisch Café gehouden in paviljoen 'De Joon' te 
Vlaardingen, en we kunnen wel zeggen dat dit een bijzonder geslaagde middag 
was. De zaal was goed gevuld met ca. 45 leden en geïnteresseerde bezoekers 
uit de naaste omgeving, maar ook van verder weg. De meesten waren ruim 
voor aanvang aanwezig en een enkeling zelfs wel erg vroeg ... 

Onze voorzitter Roelof Vennik opende de middag met een warm welkom en 
een informatief praatje. Hierna was er voor ieder gelegenheid om een kopje 
koffie te nuttigen waarbij bezoekers en leden elkaar al snel wisten te vinden in 
een gemoedelijke sfeer. 
Rond 14:00 uur vertelde ons lid mevr. Regina Philip iets over haar onderzoek 
naar haar voorgeslacht. Zij toonde hierbij een presentatie met de belangrijkste 
data en foto's zodat e.e.a. gemakkelijk te volgen was. De aanwezigen stelden 
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tijdens de presentatie al vragen en na afloop was daar natuurlijk nog meer 
gelegenheid voor. 
Vervolgens was het de beurt aan ons lid Lenie Esquer (lid van de landelijke 
helpdesk) die ons over haar ervaringen met GensDataPro vertelde en ook hier 
werden weer veel belangstellende vragen gesteld. 
Het kostte onze webmaster Fred Janssen daarna dan ook enige moeite om de 
aandacht te krijgen zodat hij en Roelof de aanwezigen wat meer algemene 
informatie omtrent genealogisch onderzoek konden vertellen. Daarbij liet Fred 
regelmatig via de laptop interessante zaken zien op het scherm als men iets 
wilde weten. 
Na alle presentaties en praatjes ging men over tot datgene waarvoor juist ook 
een genealogisch café bedoeld is: informatie met elkaar uitwisselen en elkaar 
eelgenoot maken van de eigen ervaringen met genealogie. Bezoekers die maar 

net begonnen zij~ met hun zoektocht, werden voorzien van vele tips voor hun 
onderzoek. Het was zo gezellig en niet te vergeten interessant, dat men pas v·er 
na 16:00 uur langzaamaan huiswaarts begon te gaan. Om 16:30 uur kon de deur 
dicht getrokken worden en kan men volgens mij tevreden terugkijken op deze 
dag. 
Op naar de volgende bijeenkomst op zaterdag 14 november 2015! [R.P.] 

VERSLAG AFDELINGSBIJEENKOMST 14 NOVEMBER 
Voorafgaand aan de aangekondigde lezing houden we eerst een korte leden
vergadering, vooral aangaande enkele punten van de Landelijke Vergadering. 
Daarna kreeg Wim Scholl uit Vlaardingen het woord. Onder de titel 'Op zoek 
naar voorouders ... een boeiende hobby' neemt hij de aanwezigen mee op zijn 
speurtocht. Hij vertelt hoe hij lang geleden bij toeval zijn oma op het spoor 
kwam, en laat zien datje onderweg veel verrassende dingen kunt tegenkomen. 
De kleine persoonlijke (familie-)geschiedenis staat echter ook niet los van de 
'grote'• (wereld-)geschiedenis en soms ontmoeten verrassenderwijs heden en 
verleden elkaar. 
Duidelijk wordt dat volharding loont, maar ook dat toeval een welkome rol 
speelt. Een aardige 'opgedane tip': voor voorvaderen is vaak in een computer
programma ruimte gelaten voor een portretje. Mocht dat niet aanwezig zijn, 
dan is wellicht een handtekening vanaf een of andere acte een goed alternatief? 
Ongetwijfeld hebben de geïnteresseerde toehoorders tijdens deze (bovendien 
zeer boeiend vertelde) voordracht (nog meer) nieuwe ideeën opgedaan voor de 
aanpak en/of de (verdere) invulling van hun eigen speurtocht. Na zijn lezing 
waren de aanwezigen in elk geval nóg enthousiaster voor deze boeiende hobby 
dan ervoor!! [ao]. 

WEET JES VAN ONZE WEBMASTER ... 
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OVER WIEWASWIE 
WieWasWie zal in de loop van januari 2016 een abonnementenmodel invoe
en. Een vergoeding zal gevraagd worden voor enkele zoekfunctionaliteiten van 
deze website. Maar de gegevens in de database en bijbehorende scans zullen 
gratis toegankelijk blijven! Om misverstanden te voorkomen, hieronder een 
overzicht van de verschillen tussen de abonnementen. 
Gratis abonnement: in de gratis versie van Wie Was Wie zal het 'snel zoeken' en 
'standaard zoeken' (uitgebreid zoeken op 1 persoon) gratis zijn. Het is echter 
niet meer mogelijk om met jokers (wildcards) en de extra zoekoptie 'begint 
met' te zoeken. 
Premium abonnement: het betaalde abonnement (Premium) omvat alle geavan
ceerde zoekfunctionaliteiten,, waaronder het zoeken op twee personen tegelijk 
en het zoeken met joker (wildcards) en 'begint met'. Daarnaast kun je je met 
het Premium abonnement aanmelden voor e-mailnotificaties bij toevoegingen 
in de database op basis van eigen favorieten. 
Kosten en korting: het Premium abonnement zal 18,50 euro per jaar kosten of 5 
euro voor een afzonderlijke maand. Betalen kan per IDEAL en Credit Card. 
Digitale Vrienden van het CBG kunnen het abonnement kosteloos afsluiten, 
(Gewone) Vrienden van het CBG krijgen korting. Zij kunnen het Premium 
abonnement aanschaffen voor 10 euro in plaats van 18,50 euro. Meer 
informatie over het vriendschap van het CBG: www.cbg.nl/vrienden. [fj] 

OVER WAT WAS WAAR 
Einde WatWasWaar per 1 januari 2016-Doorstart kadastrale kaarten bij de 
RCE 
WatWasWaar wordt per 1 januari 2016 beëindigd. Dit betekent dat de website 
www.watwaswaar.nl vanaf 1 januari 2016 niet meer beschikbaar zal zijn. De 
beschikbaarheid van de scans van de collectie Kadastrale Kaarten 1811-1832 
uit WatWasWaar krijgt echter bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE) een doorstart! 
Er is dus een 'Nieuw thuis' voor de digitale kadastrale kaarten. 
De meest omvangrijke collectie die WatWasWaar beheert, bestaat uit scans van 
de collectie Kadastrale Kaarten 1811-1832. De fysieke originelen worden 
beheerd door de Regionale Historische Centra. De scans van deze collectie 
werden alléén binnen WatWasWaar op één plek (vrijwel geheel Iandsdekkend) 
beschikbaar gesteld. De gehele collectie scans is nu vanuit WatWasWaar 
overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze 
digitale collectie omvat ruim 17 .000 scans van het losbladig kaartsysteem van 
getekende kadastrale overzichtskaarten en detailkaarten (verzamelplans en 
minuutplans) en ruim 143.000 scans van de pagina's van de bijbehorende 
oorspronkelijke aanwijzende tafels (QAT-bladen). 
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Op dit moment wordt hard gewerkt om dit materiaal integraal vóór I januari 
2016 opnieuw online beschikbaar te stellen via de Beeldbank van de RCE. 
Daarnaast bevat WatWasWaar nog diverse andere collecties of "kaartlagen". 
Dit zijn bijvoorbeeld scans van RAF-luchtfoto's uit WOII, diverse collecties 
scans van historische kaarten en OAT-perceelinformatie van een aantal ge
deeltes van Nederland. Met de instellingen die deze collecties hebben aange-
leverd wordt overlegd wat hiermee gedaan zal worden. [fj] 

TOPOTIJDREIS.NL - ONTDEK 200 JAAR TOPOGRAFIE 
Het Kadaster lanceerde in september j.l. de website www.topotijdreis.nl - een 
website die 200 jaar topografie ontsluit. Ulrike Schild, hoofd afdeling Geo
Informatie van het Kadaster en Vincent van Altena, GIS-specialist bij het 
Kadaster, presenteerden de Topotijdreis onder het mom 'Wie jarig is, trakteert'. 
De Nederlandse overheid maakt al sinds 1815 onafgebroken topografische 
kaarten en het Kadaster viert dit jubileum. Op topotijdreis.nl kan iedereen 
eenvoudig bekijken hoe een bepaald stukje Nederland er 50, 100 of zelfs 200 
jaar geleden uitzag. Door de kaarten van de verschillende jaren te vergelijken is 
meteen duidelijk hoe Nederland zich heeft ontwikkeld. Zo zijn inpoldering en 
verstedelijking duidelijk gevisualiseerd. 
200 jaar Nederland in kaart: op 18 februari 1815 werd het Topographisch 
Bureau opgericht. Sinds die tijd wordt Nederland officieel en onafgebroken in 
kaart gebracht. Bijvoorbeeld de ligging van wegen, water, bebouwing en 
landbouwgrond. In 2004 werd de dienst onderdeel van het Kadaster. [fj] 

DOORZOEK DE GENEALOGISCHE OPEN DATA 
VAN DE NEDERLANDSE ARCIDEVEN door Bob Coret 
De website Open Archieven (https://www.openarch.nID geeft toegang tot 
informatie en scans van onder andere de Burgerlijke Stand, DTB, militie
register en scheepssoldij-boeken van VOC van diverse Nederlandse archieven. 
Maar Open Archieven is geen gesubsidieerde overheidswebsite met beperkte 
functionaliteit. Open Archieven is gebouwd op "open data". 

Open data is data die vrij gebruikt kan worden, hergebruikt kan worden en 
opnieuw verspreid kan worden door iedereen - onderworpen enkel, in het 
uiterste geval, aan de eis tot het toeschrijven en gelijk delen. 
Bron: http://opendatahandbook.org/gui dein I BE/what-is-open-data/ 

Nederlandse wetgeving, die afgeleid is van Europese regelgeving, maakt dat 
data die de overheid heeft opgevraagd, kan worden voor hergebruik, ook de 
data die archiefinstellingen hebben opgebouwd (mede dankzij vele vrijwil
ligers). Sommige archiefinstellingen, waaronder Erfgoed Leiden, Regionaal 
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Archief Tilburg en het Nationaal· Archief, hebben al proactief hun dataset 
online gezet in een machine-leesbaar formaat voor hergebruik, mooie gratis 
open data! Helaas doen nog niet alle archieven dit. 

Echter, eenieder kan een verzoek indienen bij een archief om data her te ge
bruiken. We hebben het hierbij niet om de informatie die via de zoekmachine 
van de archiefinstelling getoond wordt op hun website, maar de "rauwe" data 
waar ontwikkelaars en onderzoekers mee aan de slag kunnen. Een verzoek tot 
hergebruik aan een overheidsorganisatie kan maar op enkele gronden afgewe
zen worden, zoals openbaarheid en privacy. 
Voor de vele historische datasets bij de archieven zal dit niet opgaan. 
Archiefinstellingen kunnen, ,net als de andere overheidsorganisaties, alleen de 
"marginale kosten" doorberekenen. Dat zijn de kosten zie ze moeten maken om 
de (reeds bestaande) data beschikbaar te stellen. Hierbij geldt overigens wel het 
non-discriminatie beginsel, dus als de data aan één partij gratis wordt verstrekt 
mag men aan een andere partij niet ineens kosten berekenen. Eén en ander 
heeft ook betrekking op de scans. Je ziet dan ook dat diverse archiefinstellingen 
de "betaalmuur" voor hun scans afbreken. 

Dus: data die voorheen alleen beschikbaar was voor archieven en hun leveran
ciers, is nu beschikbaar voor iedereen. Met name de technisch georiënteerde 
personen, verenigingen en bedrijven kunnen nu "leuke dingen" doen met deze 
data, zelfs commercieel. Dit kan leiden tot nieuwe innovatieve applicaties in 
het genealogische domein doordat meer mensen met de data kunnen "spelen". 

Met Open Archieven ondervond ik zelf, dat er veel meer met de data kan dan 
dat er heden ten dage mee gebeurt. Bijvoorbeeld: bij een huwelijksakte kunnen 
automatisch gerelateerde akten opgezocht en getoond worden, zoals de geboor
te-akten van he~ bruidspaar en huwelijksakten van hun ouders. Dit kan uitge
breid worden tot het tonen van alle kinderen in een gezin tot een overzicht van 
alle relaties, puur op basis van de beschikbare data. Informatie die in de akten 
zit. Maar als genealogen wisten we dat natuurlijk al lang. 

Open data is niet beperkt tot genealogische data. Meer en 1neer open:· dat wordt 
er door de Nederlandse overheid geboden, zoals statistische data, geografische 
data, verkeersinformatie, posities van publieke objecten (van toiletten tot 
bomen), enz. Vele nieuwe apps en websites zien hierdoor het levenslicht. Een 
groot gedeelte van de open data is "moderne" data, maar er is zeker ook 
historische open data, zoals het weer, volkstellingen en oude kaarten. Deze data 
kan gecombineerd worden met de genealogische data om meer context te 
bieden bij een akte. 
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De eerde genoemde huwelijksakte heeft een datum en een plaats, dus het weer 
op die dag kan worden vermeld en ook de samenstelling van de bevolking van 
het dorp of de stad kan worden getoond op basis van informatie uit de volks
telling. Als er ook een straatnaam beschikbaar is, bijvoorbeeld bij een bevol
kingsregister, dan kan deze straat geprojecteerd worden op een oude kaart, 
hiervoor wordt dan weer open data van OpenStreetMaps gebruikt. 

Open data kan innovatie en economische groei brengen. Voor stamboomonder
zoekers betekent het, dat er websites, zoals https://www.openarch.nl/, gebouwd 
kunnen worden als alternatief voor de gesubsidieerde overheidswebsites. Deze 
alternatieve websites betekenen concurrentie. Websites moeten dan hun best 
doen om gebruikers te krijgen en te behouden want er is keuze. Als de ene 
website handiger, mooier, leuker, informatiever is dan kunnen andere websites 
niet achterblijven. En dat is goed voor de genealogie! 

Dat er ook commerciële partijen mee aan de slag gaan is overigens ook goed 
nieuws. Immers, met alleen de open data beschikbaar stellen kun je geen geld 
verdienen, want de data wordt elders gratis aangeboden dus daar krijgje geen 
gebruikers mee. Personen en bedrijven zullen dus tijd en geld moeten 
investeren om een dienst te ontwikkelen, met behulp van de open data, die 
meerwaarde biedt aan gebruikers. En ook dat is goed voor de genealogie! 

Archieven bieden uiteindelijk definitieve antwoorden op genealogische 
vragen: 
HET MYSTERIE VAN VERDWENEN OUDOOM KLAAS. 
Bij het uitzoeken van de voorouders van mijn grootmoeder van vaderszijde 
kwam ik tot de ontdekking dat de ouders van mijn grootmoeder, genaamd 
Pietje Moor, niet negen maar tien kinderen hadden gekrègen. Er was volgens 
de DVD van een genealogische vereniging sprake van een oudoom van mij met 
de voornaam Klaas. Binnen mijn directe familieomgeving, allen onbekend met 
het fenomeen 'oom Klaas', ontstond al snel enige "mythe - vorming" (was het 
een misdadiger, een uitgestoten familielid, was hij geëmigreerd naar een ver 
land?). 
Het enige wat op dat moment bekend was, was het gegeven dat hij in 
Beetsterzwaag (Friesland) gehuwd was op 24 november 1904. Dat gegeven 
m~akte het geheel nog spannender aangezien hij op 27 januari 1880 geboren 
was in 's Gravenzande (Zuid-Holland). "Hoe komt zo'n Hollandse jongen 
aan zo'n Friese meid?" 
Verder onderzoek ter plaatse bleek noodzakelijk omdat Beetsterzwaag, gelegen 
in de gemeente Opsterland, niet over een gedigitaliseerd archief beschikte (in 
2010). Na een betreffende afspraak voor archiefonderzoek ter plaatse te hebben 
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gemaakt werd afgereisd naar 'het hoge noorden'. Bij binnenkomst in het 
gemeentehuis werd ik heel vriendelijk in het Fries te woord gestaan. Al snel 
werd duidelijk dat ik die taal niet machtig was en werd ik verder overgedragen 
aan een Nederlands sprekende ambtenaar met archiefzaken in de portefeuille. 
Op een uiterst vriendelijke manier werd ik onderwezen in de geheimen van een 
archief 'met fiches' en bijbehorende uitleesapparatuur. Aangezien de spoed
cursus niet onmiddellijk bij mij aansloeg werden de verdere zoek-activiteiten 
door voornoemde ambtenaar uitgevoerd. 
Zes weken voor het huwelijk bleek de bruid, Trijntje Geveke, geboren 6 augus
tus 1878, te zijn uitgeschreven uit 's Gravenhage, alwaar zij werkzaam was, en 
weer ingeschreven in haar geboortedorp teneinde 'vanuit het ouderlijk huis' te 
kunnen trouwen. Klaas, brievenbesteller in 's Gravenhage, was, waarschijnlijk 
op de dag voor het huwelijk, met zijn ouders uit 's Gravenzande naar Friesland 
afgereisd om aldaar zijn beminde te kunnen huwen ( de ouders hadden de huwe
lijksakte mede ondertekend). Stel je zo'n reis eens voor in 1904 ! 
Na de huwelijksvoltrekking is de bruid weer uitgeschreven uit het Friese 
gemeentearchief en weer ingeschreven in 's Gravenhage. Klaas overleed al na 
vijf jaar op 13 januari 1910 (zijn echtgenote pas op 3 juni 1954). Dat verklaart 
dan ook de onbekendheid in de familie; Klaas was werkzaam in 'de grote stad', 
trouwde met iemand uit de andere kant van het land en overleed op relatief 
jonge leeftijd. Het onderzoekje naar oom Klaas bewees eens te meer het nut 
van 'eigen' archiefonderzoek ter plaatse. Jan van Harmelen 

FOUTJE? 
( een collega-genealoog uit de andere kant van 't land stuurde aan één van onze 
bestuursleden het volgende interessante verhaal-met-bijlage) .... 
Soms gaan er maanden overheen dat ik iets van me laat horen, maar nu is het al 
de tweede keer in korte tijd dat ik een interessant artikel, tenminste dat denk ik, 
aan je opstuur. Deze week heb ik kennis gemaakt met Ben Houkes uit Ede die 
uitgebreid onderzoek gedaan heeft naar zijn eigen familie (Houkes/Haukes) 
maar ook naar die van zijn vrouw, geboren Van der Linden, net als ik afstam
mend van Hendrick van der Linden, geboren in 1735 in Gerwen en in 1755 in 
Vlaardingen getrouwd met de eveneens uit Brabant afkomstige Anna Sebilla 
Beekman(s). Dit ter introductie voor de link tussen hem en mij. Al pratende 
kwam het op de soms bijzondere vondst( en) die je dan wel eens doet in je 
zoektocht door de stambo( o )men. Ik dacht direct aan jullie afdeling, want in het 
verhaal kwam namelijk een aantal keren de vermelding van de stad Rotterdam 
voor in de bijgevoegde aktes en ook opvallend een krantenartikeltje uit 
voornoemde stad. Vandaar dat ik het als bijlage meestuur. 
Toch weer even een moment dat ik me als geboren Vlaardinger verbonden voel 
met jullie afdeling. Veel succes en wie weet tot ziens. 
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Met vriendelijke groeten, 
Peter van der Linden, secretaris Kwartier van Nijmegen 

MISVERSTAND BIJ DE BURGERLIJKE STAND -
OF EEN FOUTJE VAN DE AANGEVER?? 
Door Ben Houkes, stamboomonderzoeker van de familienamen Haukes/ 
HaukesN an der Linden en Van Tienen 
Een fout maken is heel menselijk, een fout maken bij het aangeven van een 
overlijden kan tot vreemde gevolgen leiden. In dit verhaal gaat het om een 
echtpaar waarvan de man 5x getrouwd is en uit de verschillende huwelijken 
totaal 15 kinderen heeft. 
In onderstaand parenteel is alleen het eerste en tweede huwelijk weergegeven 
n van het tweede huwelijk alleen de eerste twee kinderen. 

Gerardus Haukes trouwt op 06-11-1854 te Rossum (2c huwelijk) met Maria 
Berendina Redelijk. 
In dit huwelijk worden 4 kinderen geboren waarvan de eerste twee kinderen 
een tweeling zijn. 
Dit zïn Johannes en Gerardus, geboren op 27-08-1855: ~-- ~ ,.._.,,,,, ,..,., . - - - . 
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Figuur 1, Geboorteakte van Johannes 
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Figuur 2, geboorteakte van Gerardus 

Uit deze aktes blijkt dat Johannes de oudste van de tweeling is, een half uur 
eerder geboren dan zijn broer Gerard. 
Dan overlijdt er op 18-06-1860 in 's-Hertogenbosch een kind, 4 jaar en bijna 
10 maanden oud. Volgens de overlijdensakte is dat Gerardus. Als moeder 
wordt genoemd Johanna van Wamel, maar zij is op dat moment zijn 
stiefmoeder, de 3e echtgenote van Gerardus sr. 
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...,iguur 3, 1 e overlijdensakte van Gerardus 

Hierna gaat het mis. 
Dezelfde Gerardus jr. gaat trouwen! Jaja, de wonderen zijn de wereld nog niet 
uit! 
Gerardus trouwt op 24-08-1881 in Rotterdam met Johanna Antonia Janssen. In 
deze huwelijksakte wordt de juiste naam van zijn moeder genoemd (Maria 
Berendina Redelijk). 
In de huwelijksbijlagen is ook een extract van de geboorteakte van deze 
Gerardus jr. aanwezig. 
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Figuur 4, huwelijksakte van Gerardus Houkes en Johanna Antonia Janssen 

Maar dan ..... . 
Op 16-09-1890 overlijdt Gerardus nog een keer ..... , nu in Rotterdam. 
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Figuur 5, 2e overlijdensakte van Gerardus 

Van zoon Johannes is niets te vinden. Geen huwelijk, geen overlijden, geen 
mogelijke kinderen van Johannes. 
Wat is er fout gegaan? Verkeerde naam opgegeven? Persoonsverwisseling? 
Gedacht dat Gerardus was overleden en na aangifte blijkt het Johannes te zijn 
en het maar zo heeft gelaten? Tweelingen lijken erg op elkaar, dus zou zo maar 
kunnen. Wie het weet mag het zeggen. Vindt u nog het een en ander wat dit 
mysterie ka:n oplossen, laat het me dan weten. Zie hiervoor de onderstaande 
·vebsite. 

oor geïnteresseerden is de volledige stamboom van deze familie te vinden bij: 
http://stamboom.houkes.eu 
Druk op de knop Stamboom en kies de knop Zutphen. 

Verkort Parenteel van Gerardus Houkes (sr) 

I Gerardus (Gerrit) HOUKES 

geb. op woensdag 05-12-1827 om 11:00 uur te Rossum (Gld), Klompenmaker, 
overl. op vrijdag 04-10-1889 om 21 :00 uur (61 jaren) te Rotterdam (ZH) 

1340 NOV afdeling Rotterdam e.o. 703 Jaargang 29, no. 4 - winter 2015 



Volgens geboorteakte en overlijdensakte Haukes. . 
Volgens huwelijksakte Houkens en in de geboorteakte van zoon Jan·tekent hij 
met Houkens. 

(1) tr. op vrijdag 10-05-1850 te Ale1n, Maren & Kessel (NBr) Elisabeth van 
de GRAFT, geb. op zondag 19-10-1823 te Alem, Maren & Kessel (NBr), 
overl. op dinsdag 16-12-1851 (28 jaren) te Alem, Maren & Kessel (NBr), dr. 
van Francis van de GRAFT (geb. op zaterdag 07-07-1770 te Alem, Maren & 
Kessel (NBr), overl. op donderdag 06-07-1837 te Alem, Maren & Kessel 
(NBr)) en Christina BARENS (geb. omstreeks 1780, overl. op maandag 23-
02-1857 te Alem, Maren & Kessel (NBr)) 

Kinderen: 

1. Jan HOUKES, geb. op dinsdag 13-05-1851 om 22:00 uur te Alem, Maren 
& Kessel (NBr), overl. op vrijdag 29-08-1851 om 7:00 uur (3 maanden) te 
Hurwenen (Gld) 

(2) tr. op maandag 06-11-1854 te Rossum (Gld) Maria Berendina 
REDELIJK, geb. op woensdag 19-04-1826 te Drumpt (Gld), Dienstmeid, 
overl. op dinsdag 25-01-1859 (32jaren) te Rossum (Gld), dr. van Justinus 
REDELIJK (ged. op vrijdag 05-05-1775 te Gorinchem (ZH), Schoenmaker, 
overl. op donderdag 02-04-1846 te Ommerschans (Ov)) en Adriana de 
LANGE (ged. op dinsdag 13-03-1798 te Driel (Gld), overl. op dinsdag 29-04-
1834 te Rossum (Gld)) 

Kinderen: 

2. Johannes HOUKES, geb. op maandag 27-08-1855 om 7:30 uur te Rossum 
(Gld) 

3. Gerardus HOUKES, geb. op maandag 27-08-1855 te Rossum (Gld), vol 
Ila 

Ila Gerardus HOUKES 

geb. op maandag 27-08-1855 om 7:30 uur te Rossum (Gld), Broodbakker, 
overl. op dinsdag 16-09-1890 om 17:00 uur (35 jaren) te Rotterdam (ZH) 
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. 
Op·19 Oct.·jl. h~eft Gerardus Houkes, 

32 •jaren, bakkersknecht, .geboren te Rosselll, 
zijn vrouw en kind, te Rotterdam on verzorgd 
achtergelateR. Zij_n signalement is als volgt: ge• 
stälte klein, aangezicht rond, kleur rood~ haat· 
wenkbrauwen, oogen, knevel en kinbaard don
kerbruin, voorhoofd laag, neus en mond.gewoon, 
.kin rond ; kleèding: oude, lange donkere jM, die • 
hem te groot is, donkerbruine broek, pet met • 
platte klep en afgesn~den vrouwenschoenen. 

De commissaris van-i,pölitie der 3e afd:·ialhier, .. 
verzo~kt opsporingyan zijn vei'blijfplaa~ eri bericht: 

Al zoekende in allerlei 
kranten vind ik ook nog 
een artikel in het 
Rotterdamsch Nieuws
blad van 1 november 1886 . . 
over een verm1ss1ng van 
ene Gerardus Houkes. 
Zie dit krantenbericht, let 
vooral op het signalement. 

tr. op woensdag 24-08-1881 te Rotterdam (ZH) Johanna Antonia JANSSEN, 
eb. op woensdag 28-09-1853 te Zaltbommel (Gld), overl. op vrijdag 20-08-

1926 (72 jaren) te Rotterdam (ZH), dr. van Theodorus Jacobus Johannes Eliza 
JANSSEN (geb. op dinsdag 08-02-1814 te Zutphen (Gld), Commies der 
Rijksbelastingen) en Antonia NIJMAN (ged. op zaterdag 02-06-1810 te 
Doesburg (Gld), overl. op donderdag 26-07-1866 te Nijmegen (Gld)) 

2e huwelijk van Johanna op 19-09-1894 te Rotterdam met Pieter Adrianus van 
Elswijk, geb. 30-12-1825 in Rotterdam, overl. 22-09-1898 in Rotterdam 

Gerardus en Johanna hadden 3 kinderen. 

HET ONTSTAAN VAN HET KRALINGSE BOS 
Roelof Vennik 

Wie durft te beweren dat Rotterdam niet groen is en slechts een stad van 
werkers? Al vele jaren is het Kralingse Bos een goede plaats voor Rotterdam
mers om te creëren. Wat het Vondelpark voor Amsterdam is, is het Kralingse 
Bos voor de Rotterdammer. 

p 26 mei 1911 werd door de gemeenteraad van Rotterdam het besluit 
genomen tot de aanleg van een groot park. Warm voorstander was de toen
malige directeur gemeentewerken, de heer G.J. De Jongh. 
Men besloot als locatie het terrein rond de Kralingse Plas te kiezen. Voor de 
aanleg kon de grond van de al gedeeltelijke W aalhaven worden gebruikt. 
De twee aanvankelijke ontwerpen dateren uit 1909 met de voor die tijd 
typische, zwierige lijnen van paden en vijvers. Eén daarvan was van de tuin
architect A. Lebbing. Het duurde nog tot 1922 toen er een nieuw plan het licht 
zag dat door de architecten Marinus Jan .J. Granpré Moliëre, Verhagen, Klijn 
en Kok met Leonard Springer als tuinbouwkundig adviseur was ontworpen. 
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Dit ontwerp kende een eenvoudige aanleg aan de west en oostzijde van de Plas, 
met rechte paden en weinig beplanting. In 1923 kreeg men advies van de 
Nederlandse Heidemaatschappij voor de aanleg van het park-bos. 
Nadat de grond bouwrijp was gemaakt werden in 1923 de eerste bomen geplant 
en werd ook huisvuil als compost in de bodem gebracht. 
In 1928 kwam Grandpré Moliëre met een gewijzigd plan waarin Leonard 
Springer zich niet kon vinden, waarop deze zich terugtrok.In dit zelfde jaar was 
het terrein voldoende opgehoogd. 
De plaats van Springer werd daarop door H. Poortman overgenomen. 
Toen inmiddels het oostelijk deel was beplant, kwam Ir. Bijhouder in 1933 
met een nieuw aangepast plan. 
Maar niets is zo veranderlijk dan de Rotterdammer , en in 1934 werd vanuit de 
gemeente andermaal het plan herzien. Dit plan leidde uiteindelijk tot de basis 
van het huidige plan voor totaal 200 ha. 

De Kralingse Plas is oorspronkelijk ontstaan uit vervening die in de l 6e tot in 
de l 8e eeuw vooral in en rond Kralingen en Hillegersberg plaatsvond en zich 
verder uitstrekte in noordelijke richting. 
Het bos begon in de jaren vijftig zijn huidige vonn te krijgen en telde volgens 
het boekje van G.P.Meyer 47.000 bomen, waaronder ruim 18000 eiken, 7900 
beuken en 5600 esdoorns. 
Na de Tweede Wereldoorlog werd een deel van de plas nog met het puin van 
het gebombardeerde centrum gedempt. 
De eerste jaren van de openstelling was de toegang niet gratis. Tegen betaling 
van een gulden kon met een jaarkaart kopen of kon men kiezen voor een 
betaling van 5 cent per dag. 
Ook bevat het Kralingse Bos sinds 1953 een hertenkamp, en staan er twee 
molens, de Lelie uit 1740 en de Ster uit het einde van de 19e eeuw. 
In 1970 beleefde het Kralingse Bos een ander hoogtepunt toen hier het H~lland 
Pop Festival werd gehouden als polderalternatief voor het meer bekendere 
Woodstock. Festival. Het werd onsterfelijk door de optredens van wereldbe
roemde muziekgroepen als Santana en Pink Floyd. 
'.fot op de dag van vandaag is het Kralingse Bos een mooie plaats om in het 
drukke Rotterdam te vertoeven. 

;REDACTIE 1340: redactie@rotterdameo.ngv.nl 
Met het uitkomen van dit winternummer 2015/2016 loopt wéér een jaargang 
ten einde. En bovendien een historisch moment waarop onze eindredacteur 
(ook zakelijk) een stapje terugzet (immers: 67 jaar, inmiddels). Met ingang van 
het nieuwe nummer bestaat de redactie uit Conny Biesheuvel, Janneke van 
Andel, Fred Janssen en (tot de komende Jaarvergadering) Arie Ouwendijk. 
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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 2015 € 12,-• 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: 
website: http://www.ngv.nl/wwwRTM/ 

R.K. Vennik (Roelof), Burg. Van Slijpelaan 45, 3077 AD Rotterdam 
tel. (010) 479 0668, e-mail: voorzitter@rotterdameo.ngv.nl 

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

tel. 06 55 532 655, b.g.g. (010) 434 2474, e-mail: ngv@ouwendijk.nl 
of 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 

bestuurslid / programma-commissaris: 
C. Biesheuvel - van den Eijnden (Conny), Dorpsstraat 63, 3274 BC Heinenoord 

tel. (0186) 60 12 15, e-mail: conny@rotterdameo.ngv.nl 
bestu u rsi eden: 

Nico Lambermon, Sparrenstraat 7, 3203 XP Spijkenisse, tel 0181-611586 
mob. 06 1077 2948, nico@rotterdameo.ngv.nl 

Fred Janssen (webmaster), Den Dungen, tel. 06 5373 0408, 
webmaster@rotterdameo.ngv.nl 
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