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Van de redactie  

Welkom bij deze de voorjaars-editie. Het is een drukke, soms hectische 

periode voor de bestuursleden; de organisatie van onze ‘Dag van de  

Middeleeuwen’ op 13 mei a.s. is een beste klus.  

  

Zelf ben ik alweer enkele maanden druk met de nieuwe website die we met 

velen voor de leden aan het bouwen zijn. Tot september verwachten we nog 

zo’n 750 uur nodig te hebben.  

  

Alweer enige tijd heeft onze afdeling een eigen Facebook pagina, heb je ’m 

al gezien? Het adres is: https://www.facebook.com/ngv.rtm  

Regina Philip toont er regelmatig allerlei interessante genealogische en 

historische informatie. We horen graag hoe dat bevalt.  

  

Kopijdatum voor de zomeredite van 1340 is: 20 mei 2017  

  

Redactie:  Conny Biesheuvel-van den Eijnden  

    Janneke van Andel  

    Regina Philip  

    Fred Janssen (eindredactie en samenstelling)  

  

[Fred Janssen, webmaster]  
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Uitnodiging voor onze jaarlijkse ledenvergadering  

welke gehouden zal worden op zaterdag 8 april 2017 in Museumpaviljoen 

De Joon aan de Westhavenkade 53a in Vlaardingen (nabij NS-station 

Vlaardingen Centrum).   

U kunt informatie over bereikbaarheid en parkeren vinden op onze website. 

Voor reizigers met Openbaar Vervoer melden we even dat wegens het 

ombouwen van de spoorlijn tot metrolijn (‘Hoekse Lijn’) er per 1 april bussen 

rijden vanaf NS-station Schiedam-Centrum (lijn 713) naar NS-station 

Vlaardingen-centrum.   

De inloop is vanaf 13:00 uur (met koffie, vragen-'halfuurtje' en een kijkje in 

onze Nederlandse oude ansichten-verzameling (te koop voor € 0,50 á €1,00 

per stuk), de aanvang van de bijeenkomst is om 13:30 uur - einde (na het 

aansluitende programma) om ca. 16:30 uur.  

Agenda:  

1. Opening om ca. 13:30 uur  

2. Mededelingen en vaststelling van de Agenda alsmede verslag van de 

vorige Jaarvergadering op zaterdag 9 april 2016.  Het verslag trof u al 

eerder aan in de 1340-zomeruitgave (jaargang 30, no. 2)  

3. Verslag van de secretaris over 2016 (zie pagina 5)  

4. Financieel verslag van onze penningmeester over 2016 (zie verder op 

onze website)  

5. Verslag van de kascommissie en décharge van het bestuur voor het 

gevoerde beleid  

6. Begroting 2017 - zie de cijfers als opgenomen bij het financieel verslag 

2016  

7. Benoeming van een nieuw lid in de kascommissie en benoemen van 

een reserve-commissielid  

8. Bestuursverkiezing: aftredend (reglementair) is secretaris Arie 

Ouwendijk. Hij stelt zich -na drie termijnen- niet herkiesbaar. Rob 

Lambermon heeft afgelopen jaar kennis gemaakt met het 

bestuurswerk, en stelt zich nu kandidaat voor een algemeen 

bestuurslidmaatschap. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot één 
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week voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de secretaris 

van onze afdeling (secretaris@rotterdameo.ngv.nl)   

9. Voorstel tot het (jaarlijks) (her)benoemen van de 

afdelingsafgevaardigden naar de Landelijke Vergadering van de NGV. 

De huidige afgevaardigden, Roelof Vennik en Conny Biesheuvel, 

blijven beschikbaar als afgevaardigde resp. plaatsvervangend 

afgevaardigde, maar enthousiaste nieuwe afgevaardigden zijn welkom 

om zich aan te melden  

10. Landelijke ontwikkelingen binnen de NGV: zie voor de juiste informatie 

de laatste uitgave van Gens Nostra. Wilt u echter vooraf kennisnemen 

van de bestuurlijke vergaderstukken, dan kunt u die per e-mail 

opvragen bij onze secretaris waarna ze na beschikbaar komen aan u 

worden doorgestuurd  

11. Informatie over onze Dag van de Middeleeuwen (13 mei), rondvraag 

en sluiting.  

  

Graag zullen we u tijdens deze bijeenkomst weer ontmoeten.  

[het bestuur]  

 

Programma 2017  

8 april, begint de bijeenkomst met een algemene ledenvergadering, gevolgd 

door een genealogisch café, waarbij de aanwezigen de mogelijkheid 

geboden wordt om in het openbaar iets te vertellen over hun onderzoek of in 

onderling gesprek. Indien je iets wil vertellen dan kun je dit doorgeven aan 

Conny (zie colofon) zodat je spreekbeurt aangekondigd kan worden.  

13 mei, zal het Symposium (Dag van) de Middeleeuwen plaatsvinden te 

Vlaardingen (op een andere locatie dan gewoonlijk). Deze dag zullen er vier 

lezingen gehouden worden welke allemaal te maken hebben met dit thema.   

Meer informatie op pagina 10, 11 en onze website.  
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[Conny Biesheuvel-van den Eijnden, bestuurslid]  

Jaarverslag 2016  NGV-afdeling Rotterdam en 

omstreken  

Het jaar 2016 mag voor de afdeling Rotterdam e.o. een relatief ‘rustig’ jaar 

genoemd worden. Het aantal leden van de afdeling daalde in de loop van het 

jaar van 481 naar 465, waarbij onze afdeling toch het gehele jaar de grootste 

afdeling van de NGV bleef, op steeds ongeveer tien leden afstand gevolgd 

door resp. Amsterdam, Groningen en Utrecht.  

Was er – na een aanmoediging vanuit het regio-overleg ‘Zuid-West’ in 2015 -

- actie gestart om te komen tot een gezamenlijke activiteit in de geest van 

een symposium over (genealogie in) De Middeleeuwen; na talloze 

vruchteloze overleggen over het financieren van e.e.a. werd van een 

gezamenlijk organiseren (in 2016) afgezien. Verderop in dit verslag meer 

over deze activiteit.  

Bestuurlijk begon het jaar met een zestal bestuurders, te weten Roelof 

Vennik (voorz.), Arie Ouwendijk (secr.), Jan Kees Wepster (pmr.), Conny 

Biesheuvel (ledenactiviteiten), Nico Lambermon (adsp. pmr.), Fred Janssen 

(webmaster, en sedert 1-1-2016 eindredacteur van 1340), en Ron Kollen. De 

laatste trad halverwege het jaar om persoonlijke redenen terug, Conny werd 

herkozen en Jan Kees nam (na drie bestuursperioden) afscheid als 

bestuurslid. Zijn taak werd overgenomen door Nico terwijl sedert begin van 

het jaar ook een adspirant-bestuurslid aantrad: Regina Philip, die eveneens 

tot bestuurslid werd verkozen. Zij gaat een aantal secretariaats-taken 

overnemen van Arie (die in 2017 – ook na drie bestuursperioden – zal 

aftreden). Adspirant-bestuurslid Janneke van Andel (actief sedert medio 

2015) stapte eind 2015 over naar de (nieuwe) redactie. Als adspirant-

bestuurslid werd in de loop van het jaar 2016 verwelkomd Rob Lambermon 

(neef van Nico), die tijdens de ledenvergadering in de afdelingsbijeenkomst 

in april 2017 als bestuurslid zal worden voorgedragen.  

Het bestuur vergaderde regelmatig, de ene keer aansluitend of voorafgaand 

aan de maandelijkse bijeenkomst, andere keren bij één (vast) bestuurslid 

thuis, op 30 jan., 27 febr., 9 apr., 10 aug., 12 okt. en 30 nov. Daarnaast 

gingen er enige honderden e-mails heen en weer waarmee de ‘slagkracht’ 

van het bestuur enorm toenam. Elk bestuurslid is er zich inmiddels van 

bewust dat dit – met ieders inbreng – een ideaal hulpmiddel is bij het 

besturen van de afdeling.   
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Tijdens de bestuursvergaderingen werden voornamelijk de lopende zaken 

besproken, inhoudende de programmering van de afdelingsbijeenkomsten 

en het geplande symposium over ‘De Middeleeuwen’. Dit symposium – een 

groot opgezette afdelingsbijeenkomst met (minimaal) vier in die periode 

ingevoerde deskundige sprekers en een informatiemarkt, op een locatie voor 

150 á 200 deelnemers – werd al in 2015 in voorbereiding genomen, maar in 

dit verslagjaar gecanceld wegens gebrek aan (financiële) bijdragen vanuit de 

omringende NGV-afdelingen, die juist tijdens de regiovergaderingen hadden 

aangedrongen op de organisatie ervan. In de tweede helft van het jaar werd 

besloten om de activiteit zélf als afdeling te organiseren (ook financieel), en 

alle NGV-afdelingen (maar ook niet-NGV-leden) uit te nodigen, zodat we zelf 

alle organisatorische zaken zonder slepend regio-overleg konden opzetten 

en uitwerken. Afgesproken is nu om de bijeenkomst te organiseren op 

zaterdag 13 mei 2017 in een geweldige locatie naast station Vlaardingen-

West; goed bereikbaar met OV en voldoende parkeergelegenheid in de 

nabije omgeving. Door de ‘organisatie in eigen hand’ te houden kunnen we 

nu de activiteit aan een breed publiek aanbieden met gratis toegang. Op het 

thema aansluitende organisaties wordt de gelegenheid geboden om gratis 

een standruimte voor informatieverstrekking in te richten.   

De afdelingsbijeenkomsten werden redelijk tot goed bezocht (vergeleken 

met voorgaand jaar) waarbij op een zaterdagmiddag wel eens meer dan 30 

personen op de bijeenkomst aanwezig waren (maar gemiddeld zo’n 20). De 

bijeenkomsten worden (voor het tweede jaar) naar volle tevredenheid 

gehouden in Museumpaviljoen ‘De Joon’ (onderdeel van Museum 

Vlaardingen) aan de Westhavenkade te Vlaardingen, vlakbij het NS-station 

centrum. Het enige gemis aldaar is nog een (openbaar) Wifi-signaal maar 

daaraan lijkt in 2017 gewerkt te gaan worden. De bijeenkomsten waren dit 

jaar op 30 jan., 27 febr.(incl. symposium-bespreking met afgevaardigden 

vanuit het regio-overleg), 19 mrt., 9 apr. (incl. ledenvergadering), 21 mei, 17 

sept., 8 okt. en 12 nov., steeds op zaterdag van 13:30 tot ca. 16:30 uur, en 

van elk van de bijeenkomsten werd een verslag gemaakt voor het ledenblad 

1340.  

De bijeenkomsten hadden wisselend een spreker met een bepaald 

onderwerp en de volgende keer de vorm van een ‘stamboom-café’, waarbij 

wel een korte inleiding over een (meestal computer-georiënteerd) onderwerp 

maar vooral gelegenheid voor leden tot onderling contact en uitwisseling van 

ervaringen.  
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Het kwartaalblad 1340 kwam in 2016 driemaal uit: het vierde 

kwartaalnummer verschoof door misverstandjes naar januari 2017. Er kwam 

begin 2016 een enthousiaste nieuwe redactie tot stand, onder leiding van 

onze vorig jaar aangetreden webmaster en bijgestaan door een drietal 

redactieleden (Conny, Regina en Janneke) en een fotograferend lid (Rob 

Voogt). Daarbij werd Rotterdam één van de vier proef-afdelingen welke via 

de nieuwe landelijke ‘lijn’ werd geproduceerd. Tot dan was (sedert begin 

jaren ’90) het blad geprint door drukkerij Ouwendijk te Vlaardingen. Arie 

Ouwendijk verzorgde, na het uitvallen van toenmalig redacteur Leo Gijswijt in 

2004, ook - in z’n eentje en sedert 2007 als bestuurslid - de gehele redactie, 

tot/ met het laatste kwartaal 2015 (om begin 2016 met pensioen te gaan). 

Het is fijn om te constateren dat de nieuwe redactie het werk voortzet en er 

(dankzij de landelijke proef) ook aan kwaliteit gewonnen werd, terwijl het 

kostenplaatje vrijwel stabiel bleef.  

Daarnaast werd de (door de NGV-website) geboden mogelijkheid tot het 

verzenden van Nieuwsbrieven in digitale vorm een aantal keer benut, 

voornamelijk vlak voor de bijeenkomsten als een extra herinnering. Ons 

nieuw benoemde bestuurslid Regina (tweede dame in ons bestuur) heeft 

digitale gaven en is daarnaast ook actief gestart met het verzorgen van 

verschillende ‘sociale media’.  

Op verzoek van het Streekarchief Midden-Holland en de Historische 

Vereniging in Gouda werd meegewerkt aan een Stamboom-café (met enkele 

presentaties), welke zeer geslaagd lijkt te zijn. We willen daarom in de 

komende periode ook in andere grotere steden/gebieden binnen onze 

afdeling (Gorinchem, Dordrecht, Brielle) proberen iets dergelijks te gaan 

organiseren.  

Voor zover er voor onze bestuursleden / afgevaardigden Regionale en 

Landelijke bijeenkomsten waren, werden die vrijwel allemaal bijgewoond. 

Ook werd – zij het zeer beknopt – de agenda van de Landelijke Vergadering 

met de leden doorgenomen, teneinde toch het ‘gevoelen’ te geven dat we als 

afdeling behoren bij één grote landelijke organisatie.  

Tot zover het verslag van het bestuurlijke ‘reilen en zeilen’ van onze afdeling 

in het afgelopen jaar 2016.  

[Arie Ouwendijk, secretaris NGV afd. Rotterdam en omstreken]  
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Het recht om vergeten te worden versus het recht 

om te herinneren  

Hoe kunnen we het recht op informatie, het recht om te weten, beschermen 

nu de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) burgers 

het recht geven hun persoonsgegevens te laten wissen? Welke gevolgen 

heeft dit recht voor archiefinstellingen en welke prioriteiten moeten worden 

gesteld? Dit was het centrale thema op het congres Het recht om te vergeten 

te worden versus om te herinneren. Vertegenwoordigers van 

archiefinstellingen uit heel Europa kwamen op 10 oktober jl. in Brussel 

bijeen. Men boog zich over de gevolgen van de AVG, de nieuwe Europese 

wet die regelt hoe persoonsgegevens mogen worden verwerkt en hoe daarbij 

de privacy van personen moet worden beschermd.  

Algemeen belang  

De AVG introduceert een aantal nieuwe rechten voor het individu waaronder 

het recht op gegevenswissing. Sinds dit recht voor het eerst werd genoemd 

hebben archivarissen en gebruikers van archiefmateriaal hun zorgen geuit 

voor de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien. In welke mate kunnen 

archieven in de toekomst nog blijven voldoen aan criteria als 

betrouwbaarheid, authenticiteit en volledigheid?  Als vernietiging van 

persoonsgegevens in strijd is met het algemeen belang, mogen deze worden 

gearchiveerd en van vernietiging worden uitgezonderd.  

Wat betekent deze uitzondering voor het archiefwezen? En wat betekent dit 

voor archiefgebruikers zoals genealogen? Kennisvergroting op het gebied 

van bewerken is hierbij een belangrijk aandachtspunt zoals anonimiseren en 

pseudonimiseren (gebruik van schuilnamen of codering) van datasets maar 

ook het kunnen terugdraaien daarvan. De AVG zegt dat persoonsgegevens 

niet vernietigd hoeven te worden als deze in het algemeen belang 

gearchiveerd moeten worden maar dat privacy van betrokkenen wel 

beschermd dienen te worden. Wat deze passende waarborgen zijn, wordt 

echter niet omschreven.  

Hoe definieer je algemeen belang? Europa laat ook onze hobby niet met 

rust. Stel dat ik in de toekomst iemand zijn stamboom wil opmaken en hem 

ontbreekt een generatie in zijn stamreeks waarvan nagenoeg of helemaal 

niets meer te vinden is? Is het dan mogelijk dat een versleuteling of codering 

kan worden opgeheven, ook van een persoon die op dat moment al eeuwen 

dood is, of mag dit voor altijd verloren worden gewaand? Van persoonlijk 
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belang kan en mag volgens mij geen sprake meer zijn nu deze al (zeer) 

lange tijd geleden is overleden. Stamboomonderzoekers hebben er belang 

bij dat de openbaarheid van gegevens zo groot mogelijk is en er zo weinig 

mogelijk drempels worden opgeworpen. De organisaties en verenigingen die 

opkomen voor de belangen van genealogen dienen in dit proces mee te liften 

met het archiefwezen in zowel binnen- als buitenland in het belang van de 

genealogie beoefening in het heden en in de toekomst.  

Bron:  

http//www.nationaalarchief.nl/actueel/nieuws/het-recht-om-vergeten-

teworden-versus-het-recht-om-te-herinneren  

[Roelof Vennik]  

 

Van de voorzitter  

Eind maart kreeg ik bericht van de redactie dat ik weer, zoals gebruikelijk, 

een stukje voor 1340 moest aanleveren. Door de verkiezingsroes waarin ik 

nog verkeerde was ik het helemaal vergeten. Het mailtje van de redactie 

bracht me weer met beide benen op de grond. Genealogie is waarvoor wij op 

aard zijn en alles weer in het juiste perspectief brengt. Op 13 mei 2017 

organiseert de afdeling Rotterdam , de Dag van de Middeleeuwen, in het 

Geuzencollege in Vlaardingen waar ik u allen hoop te ontmoeten.  Vier 

deskundige sprekers zullen onze kennis over dit onderwerp waar vrijwel 

iedere genealoog vroeg of laat  mee te maken krijgt, vergroten.  Voldaan, 

gelaafd door kennis zult u weer naar huis gaan. De weg naar de 

Middeleeuwen ligt voor u open. Toch zult u denken, wat ligt er nog meer 

achter de horizon en vallen we van de rand van de platte wereld zoals 

sommige van onze voorouders dachten.  Zijn er nog mogelijkheden de 

Middeleeuwen achter u te laten en u te verdiepen in de lijnen naar de 

Oudheid. Ik noem u het toch zeker serieuze werk van o.a. Christian 

Settipani, Nos Ancetres de l'antiquité. Die via Frankrijk lijnen geeft naar de 

Egyptische farao's. Op internet vind u vaak minder betrouwbare gegevens. 

Zelf hou ik mij al tientallen jaren bezig met deze materie. Het zou misschien 

een leuk idee zijn, u te bevragen over uw ervaringen met deze materie. Het 

uitnodigen van een spreker over dit toch wat controversiële onderwerp lijkt 

me een volgende stap.  
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[Roelof Vennik]  

 

Zaterdag 13 mei 2017  

dag van de Middeleeuwen  
Toegang gratis voor leden en niet-leden  

Er zullen die dag 4 sprekers over het onderwerp  

‘Middeleeuwen’ hun kennis met de aanwezigen delen. Zo zal 
aandacht worden besteed aan stamboomonderzoek in deze  
voor amateuronderzoekers van familiegeschiedenis zo lastige 
periode. Ook komen dagelijks leven en het gebruik van 
heraldiek (familiewapens) aan de orde.  

 

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

Afdeling Rotterdam en omstreken ~ 

HE!nk 'tJong WIiiem van Maren 

Arie van Ede 
Rob Olx 
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Meer details op onze website: www.ngv.nl/middeleeuwen  

Komt u ook naar de dag van de middeleeuwen?  

Op zaterdag 13 mei a.s. organiseert de NGV (Nederlandse Genealogische 

Vereniging) afdeling Rotterdam e.o een historisch symposium met als thema: 

‘Dag van de Middeleeuwen’ over genealogie in die periode.  

Het programma begint om 10:30u (zaal en aparte informatiemarkt zijn open 

vanaf 10:00u) en eindigt rond 16:00 uur   

De onderwerpen en sprekers van de vier programmaonderdelen zijn als 

volgt:  

1. Dhr. Henk ’t Jong   ‘Waarom zelfs u een wapen mag hebben’  

2. Dhr. Arie van Eden   ‘Onzekere tijden’  

3. Dhr. Rob Dix    ‘Voorbij de DTB naar de middeleeuwen’  

4. Dhr. Willem van Maren ‘Genealogie als het moeilijk wordt’  

Elke lezing wordt gevolgd door een pauze van 30 min. waarin desgewenst 

een consumptie kan worden gebruikt. Ook zijn er een aantal info-stands op 

genealogisch- en historisch gebied aanwezig waar u uw specifieke vragen of 

problemen kunt voorleggen (hoeft niet speciaal over de Middeleeuwen te 

zijn).  

Toegang van dit evenement is geheel gratis voor leden en niet-leden en 

wordt gehouden in het gebouw van het Geuzen-College in Vlaardingen aan 

het Geuzenplein (naast NS-station Vlaardingen-West). Behalve prima 

bereikbaar per openbaar vervoer is er in de directe omgeving ook voldoende 

gratis parkeerruimte.   

I.v.m. werkzaamheden aan het spoor in deze periode worden door de NS 

pendelbussen ingezet vanaf station Schiedam Centrum (bus 713) en 

metrostation Vijfsluizen (bus 156) naar station Vlaardingen West. Via onze 

webpagina www.ngv.nl/middeleeuwen houden wij u op de hoogte van 

eventuele wijzigingen in ons programma of genoemde pendelbussen.  

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen (bij voorkeur per email) met 

bestuur@rotterdameo.ngv.nl (let op de toevoeging eo bij Rotterdam) of in 

bijzondere gevallen per telefoon: 0655 532 655.  

Meer details op onze website: www.ngv.nl/middeleeuwen  

[Bestuur NGV afdeling Rotterdam e.o.]  
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Een oude Rotterdammer, Gerard Helders (1905-

2013)  

Niet alleen heeft Rotterdam de eer in de vorige eeuw de langste 

Rotterdammer onder zijn inwoners te hebben maar ook sinds 2012 de 

oudste mannelijke inwoner van Nederland op dat moment.  

Gerard Helders werd in Rotterdam geboren op 21 augustus 1905 als zoon 

van Gerard Philippus Helders, die zijn geld verdiende als bierbottelaar en 

wijnhandelaar en van Jacoba Kleinbloesem.  

Gerard volgde de HBS en ging daarna Rechten studeren aan de Universiteit 

van Leiden, welke studie hij in 1929 afrondde. Daarna werkte hij korte tijd op 

een Rotterdams advocatenkantoor om na zijn huwelijk in 1930 naar Batavia 

in Nederlands-Indië te vertrekken. Daar werkte hij op het Departement van 

Financiën. Tot 1936 werkte hij als Inspecteur van Belasting in Bandung, en 

tot 1941 in dezelfde functie in Batavia.  

Na de inval van de Japanners werd hij in 1942 geïnterneerd. In 1945 keerde 

hij terug op het Ministerie van Financiën en werd er plaatsvervangend hoofd 

van de afdeling Juridische Zaken en Bewindvoering. Sinds 1948 was hij  

Hoofd Fiscale Zaken van de Nederlands-Indische Handelsbank wat later de 

Nationale Trust Maatschappij werd 

genoemd. Hij was hiervan directeur tot 

februari 1957. Hij was op dat moment al 

politiek actief in de Christelijk Historische 

Unie (CHU) en werd Minister van Zaken 

Overzee in het derde kabinet Drees tot 

mei 1959. Tenslotte werd hij lid van de 

Raad van State, een functie die hij tot 1 

september 1975 vervulde.  

Hij woonde in Wassenaar waar hij op 6 

januari 2013 op 107 jarige leeftijd 

overleed.  

Tijdens zijn leven ontving hij een aantal 

onderscheidingen waaronder het 

Oorlogskruis, Het Kruis Oorlog en Vrede 

en het Kruis langjarige dienst als officier 

van de  

Koninklijke Landmacht  
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Collectie SPAARNESTAD PHOTO/NA/ 
Anefo/Fotograaf onbekend  

Kwartierstaat van de jongste generaties van Gerard Helders  

Gerardus Philippus Helders, geboren Rotterdam 9 maart 1905 – overleden 

Wassenaar 6 januari 2013. Minister van Zaken Overzee 1957-1959, Lid 

Raad van State 1959-1975.  

Trouwt Rotterdam 22 mei 1930 met Pieternella Margaretha Meijer, geboren 

Rotterdam 27 maart 1906 – overleden 1982 dochter van Johannes August 

Meijer en Johanna Margaretha Drektraan.  

Ouders  

Gerardus Philippus Helders, geboren Rotterdam 29 maart 1880 – overleden 

Rotterdam 11 december 1946. Bierbottelaar, wijnhandelaar en slager.  

Trouwt Rotterdam 26 mei 1904 Jacoba Alida Maria Josevina Kleinbloesem, 

geboren Rotterdam 12 augustus 1883, overleden.  

Grootouders  

Gerardus Philippus Helders, geboren Rotterdam 27 januari 1846, overleden 

Den Haag 2 februari 1935, slager.  

Trouwt Rotterdam 28 juli 1869 Maria Francina Bramkamp, geboren 

Delfshaven 2 juni 1843 – overleden Rotterdam 18 maart 1920.  

Alexander Kleinbloesem, geboren Delfshaven 21 februari 1860 – overleden 

Rotterdam 3 april 1911,zetkastelein, kleermaker.  

Trouwt Rotterdam 9 augustus 1882 Alyda Pieternella Gerarda Möller, 

geboren Rotterdam 27 maart 1863- overleden Rotterdam 28 oktober1944.  

Overgrootouders  

Pieter Helders, geboren Rotterdam 23 augustus 1797 – overleden Rotterdam 

6 mei 1866, timmerman.  

Trouwt Rotterdam 20 januari 1867 Diderika van der Linden, geboren 

Rotterdam 4 mei 1816 – overleden Rotterdam 20 augustus 1867.  

Frederik (Johann Friedrich) Bramkamp, geboren Hannover 31 augustus 1810 

– overleden voor febr.1856.  

Trouwt Adriaantje (Adriana) Ketting, geboren Pernis 13 maart 1814 – 

overleden Pernis 18 december 1880.  

Trouwt 2e Rotterdam 13 februari 1856 Nicolaas Fonternel.  
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Teunis Kleinbloesem, geboren Hellevoetsluis 8 november 1835- overleden 

Rotterdam 17 november 1918, winkelier.  

Trouwt Delfshaven 8 november 1857 Geertruida Visser, geboren Delfsha- 

ven 25 juni 1836 – overleden Rotterdam 8 oktober 1864.  

Jacobus Johannes Möller, geboren Amsterdam 2 september 1826 – 

overleden Rotterdam 20 februari 1883.  

Trouwt Rotterdam 24 juli 1861 Alyda Christina Eijkhout, geboren Nijmegen 

18 september 1836 – overleden Rotterdam 24 februari 1917.  

Betovergrootouders  

Gerhardus Helders, doop Sluis 13 januari 1756 – overleden Rotterdam 26 

augustus 1842.timmerman.  

Trouwt Elizabeth Wassenaar, doop Willemstad 1766 – overleden Overschie 

26 augustus 1832.  

Dirk van der Linden, turfrijder.  

Trouwt Cornelia van Ek, doop Zwartewaal 25 oktober 1774 – overleden 

Rotterdam 6 maart 1853.  

Arij Machielsz Ketting, doop Pernis 27 oktober 1771 – overleden Pernis 23 

november 1816.  

Trouwt Pernis 15 februari 1807 Maria Sijmensdr. Koster, doop Pernis 17 

augustus 1783 – overleden Pernis 27 augustus 1838.  

Pieter Kleinbloesem, geboren Delfshaven 4 april 1814 – overleden 

Delfshaven 11 november 1884.  

Trouwt Rotterdam 19 december 1832 Alida Boon, geboren Rotterdam 5 juni 

1815 – overleden Delfshaven 22 november 1858.  

Alexander Visser, geboren Delfshaven 14 augustus / doop 20 augustus 1797 

– overleden Delfshaven 4 oktober 1847, visser.  

Trouwt Delfshaven 5 augustus 1821 Helena van der Schilp, geboren 

Delfshaven ca 1802 – overleden.   

Frederik Daniël Möller, geboren Amsterdam 11 juni 1792 – overleden 

Rotterdam 14 oktober 1858.  

Trouwt Amsterdam 21 oktober 1829 Catharina Beekmans, geboren 

Amsterdam 24 maart 1800 – overleden Rotterdam 17 augustus 1875.  

Johannes Hendricus Eijkhout, geboren Nijmegen 13 december 1805 – 

overleden Nijmegen 19 november 1872.  
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Trouwt Petronella Sap, doop Nijmegen 29 augustus 1801 – overleden 

Nijmegen 7 mei 1877.  

[Roelof Vennik]  
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Het bestuur v.d. afdeling Rotterdam e.o. is als volgt samengesteld:  

voorzitter:   

  Roelof Vennik, tel. 010 - 479 06 68  

 voorzitter@rotterdameo.ngv.nl  

secretaris:  

  Arie Ouwendijk, tel. 06 - 55 53 26 55, 010 - 434 24 74  

 secretaris@rotterdameo.ngv.nl  

penningmeester:  

  Nico Lambermon, tel 0181 - 61 15 86  

 penningmeester@rotterdameo.ngv.nl  

bestuurslid / programma-commissaris:  

 Conny van den Eijnden, tel. 0186 - 60 12 

15   conny@rotterdameo.ngv.nl  

bestuursleden:  

  Fred Janssen (webmaster), tel. 06 - 53 73 04 08  

 fred.janssen@ngv.nl  

  Regina Philip  

 regina@rotterdameo.ngv.nl  

  Rob Lambermon  

  rob@rotterdameo.ngv.nl  

  

  

De taken zijn als volgt verdeeld:  

redactie blad 1340:   Conny van den Eijnden, Regina Philip,  

        Janneke van Andel en (foto’s) Rob Voogt  

       e-mail: redactie1340@rotterdameo.ngv.nl  

eindredactie blad 1340:  Fred Janssen  

ledenadministratie:  Nico Lambermon  

PR-zaken:     Bestuur  



Jaargang 31, no. 1 voorjaar  2017  16  1340 NGV afdeling Rotterdam e.o.  

beheer website:    Fred Janssen  

beheer Facebook:   Regina Philip  

afgevaardigden LV:  Roelof Vennik en Conny Biesheuvel  

computerzaken:    Fred Janssen  



 

 

1340 
    

is het jaar waarin op 7 juni Rotterdam stadsrechten werden verleend door  

graaf Willem IV, en tevens de naam van het afdelingsblad van de Afdeling  

Rotterdam en Omstreken van de Nederlandse Genealogische Vereniging.   

Retouradres:   
Sparrenstraat 7   
3203  XP  Spijkenisse   


