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JAARGANG 28, No 3, september 2019 
 

MEDEDELINGENBLAD 
 

Van het Bestuur en de Redactie: 
 

Pffft, weer een blad. Net af voor mijn zomerreces naar nog warmere oorden dan hier in 

Nederland in de afgelopen maanden. 

Het kostte weer de nodige moeite om het blad lezenswaardig vol te krijgen, omdat het 

aanbod van copy van de leden, ondanks diverse oproepen, toch minimaal (nagenoeg 

nihil) is. Daarom een dringende oproep voor lezenswaardige, bij voorkeur genealogisch 

gerelateerde, artikelen. U hoeft geen gerenommeerd schrijver te zijn. En eventuele 

(ernstige) taal- en stijlfouten worden door de redactie verbeterd. 

Wat de redactie niet doet is het controleren van de gepresenteerde gegevens. Ook in het 

artikel voorkomende persoonsnamen van levende personen laat de redactie staan. Dat 

alles is de verantwoording van de auteur/inzender. 
 

Wat heel jammer was dat er op de afdelingsavond van 9 mei zo weinig bezoekers waren. 

De afwezigen hebben twee bijzondere voordrachten gemist! Piet van der Kruk vertelde 

o.a. over zijn sportcarrière, maar in het bijzonder over huizenonderzoek in Delft: “Achter 

de Gevels van Delft”. Piet Nowee had een voordracht over de houtbewerkersfamilie 

“Wolf”, hun werkplaatsen en de diverse aandrijvingen voor de zaag- en draaibank(en). 

Alle twee de voordrachten werden begeleid door vele afbeeldingen en kaarten. 

Beide sprekers is gevraagd iets van hun voordracht te verwerken in een artikeltje voor 

het afdelingsblad. Beiden reageerden positief. Op blz. 2422 treft u een verslag aan van 

de voordracht over de houtbewerkersfamilie Wolf. Ook is er artikel binnen gekomen van 

de voordracht door Piet van der Kruk. We zullen proberen dit in de volgende 

Mededelingenbladen te opnemen. U heeft dus nog iets te goed. 

Voor het najaarsprogramma hebben we weer 2 bijzondere sprekers gevraagd, nl. Diny 

Bom en Peter van Boheemen. Twee NGV-leden, die enthousiast, diepgaand onderzoek 

deden. E.e.a. resulteerde in publicaties. De onderzochte families zijn/waren woonachtig 

in ons afdelingsgebied. 

We hopen velen van u op deze avonden weer in de zaal te ontmoeten. 
 

De afdeling Delfland stond recent opnieuw met een artikel in AD Haagsche Courant. 

Ditmaal in de edities Delft en Westland op 2 juli jl. zie: 

https://www.ad.nl/westland/genealogie-is-hip-de-mogelijkheden-zijn-enorm-geen-

risico-s-voor-onzekinderen~ae019092/?referrer=https://www.google.nl/ 
 

Namens het bestuur en de redactie: 

Leo Heurter en Anny Käyser-van der Zee 
 

Volgt u de afdeling al op                          en                          ? 

Facebook: http://www.facebook.com/ngv.delfland en  

Twitter: http://twitter.com/NGV_DFL of klik de logo's op de afdelingswebsite aan om 

een kijkje te nemen.  
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BERICHTEN UIT DE AFDELING 
 

Om een wat beter planbare agenda van de afdelingsbijeenkomsten te verkrijgen, heeft 

het afdelingsbestuur besloten de tweede donderdag van de maand te kiezen als vaste 

avond voor de afdelingsbijeenkomsten. In incidentele gevallen wordt hiervan afgeweken 

bijv. als dit ‘Witte Donderdag’ zou zijn. 
 

Agenda afdelingsbijeenkomsten: 

• Donderdag 17 oktober 2019 om 20.00 uur (de 3de donderdag i.v.m. beschikbaarheid 

zaal) geeft de heer drs. Peter van Boheemen uit Kesteren een lezing over zijn 

onderzoek naar de eerste generaties van de familie Van Bohe(e)men, getiteld “Familie 

Van Bohe(e)men vóór de Tachtigjarige Oorlog” . 

Zoals bij vele andere stambomen liep die van de familie Van Bohe(e)men dood bij een 

voorvader die aan het begin van de Tachtigjarig Oorlog wordt geboren. Verder zoeken 

met behulp van de gebruikelijke bronnen zoals DTB-boeken was niet mogelijk. 

Tot dan toe leek het raadplegen van oudere bronnen zoals de belastingkohieren uit de 

tijd van Karel V, de jaarrekeningen van kloosters en de processen voor het Hof van 

Holland een brug te ver. In 2017 is niettemin de uitdaging opgepakt. Dit bracht 

boeiende puzzeltjes met zich mee, waardoor de stamboom met 150 jaar verlengd kon 

worden. De stamvader is nu ene Philip die omstreeks 1430 is geboren. Verder is een 

aanwijzing gevonden voor een stamvader die omstreeks 1320 is geboren. 

In de presentatie worden de ervaringen met bronnen van vóór de Tachtigjarige Oorlog 

besproken. Zo mogelijk komt ook de zelf gebouwde website met wetenswaardigheden 

over de familie Van Bohe(e)men aan de orde en de resultaten van DNA-onderzoek. 
 

• Donderdag 14 november 2019 om 19.30 uur geven Diny Bom en Carla Drubers uit 

Houten een lezing getiteld: “Van Groteschulte naar Grootscholten, een geslaagde 

migratie”. 

Basis voor de lezing is hun gelijknamige boek waarin zij de geschiedenis van de 

familie Grootscholten beschrijven. 

Vanwege de slechte economische situatie in Duitsland  aan het begin van de 19e eeuw, 

vertrekt Barend Groteschulte rond 1814 vanuit het graafschap Lingen naar Nederland 

en vestigt zich in het Westland waar hij een stukje grond huurt om er aardappels te 

telen. Hij trouwt en krijgt kinderen, waarvan zijn jongste zoon, Johannes Hermanus, 

de oorsprong van de Nederlandse tak is. Deze krijgt maar liefst twaalf kinderen en via 

vier van hen breidt de familie Grootscholte(n) zich uit. 

Velen blijven, net als hun voorvader Barend,  werkzaam in de tuinbouw en in de kerk 

en nemen deel aan het maatschappelijke leven. 

Afdelingsledenvergadering om ca. 21.30 uur na de lezing. 
 

De geplande data voor het programma in het eerste halfjaar van 2020 zijn: 

• Donderdag 9 januari 2020 om 20.00 uur. 

• Donderdag 13 februari 2020 om 20.00 uur. 

• Donderdag 12 maart 2020 om 20.00 uur 
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• Donderdag 16 april 2020 om 19.30 uur (deze keer de 3de donderdag van de maand 

i.v.m. Witte Donderdag) met aansluitend om ca. 21.30 uur Afdelingsledenvergadering. 

• Donderdag 14 mei 2020 om 20.00 uur. 
 

De reguliere afdelingsavonden worden gehouden in de grote zaal van het Kerkelijk Centrum 

Delfgauw, de aanvang is om 20.00 uur. Afwijkende tijden vindt u hierboven. 

Het adres is: Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideindseweg 7, 2645  BD Delfgauw. 

 

In de omgeving is voldoende gratis parkeergelegenheid. Achter de kerk bevindt zich ook nog een 

relatief groot parkeerterrein. Tijdens onze avonden is het toegestaan om ook hierop te parkeren. 

Zowel vanuit Delft, het Westland als Zoetermeer is de locatie goed te bereiken. Zie ook de 

website van de afdeling. 

Per openbaar vervoer is het Centrum prima bereikbaar met EBS bus 455, vertrek van station 

Delft om 19.17 aankomst 19.34 uur en van station Zoetermeer om 19.14 aankomst 19.28 uur. 

De halte in Delfgauw heet: “Delfgauwseplein” en is slechts enkele minuten lopen van het 

Kerkelijk Centrum. Vertrek van Delfgauw richting Delft: 22.29, uur, richting Zoetermeer: 22.33 

uur. I.v.m. de afsluiting voor alle verkeer van de Sebastiaansbrug in Delft, zijn ook de bustijden 

en de route iets gewijzigd. (Kijk voor de dienstregeling op: https://www.connexxion.nl/) 

Wij brengen de mogelijkheid van carpooling nogmaals onder uw aandacht. 

Mocht u belangstelling hebben met iemand mee te rijden, neemt u dan contact op met dhr. 

L.P. Heurter, telefoon 079-3617947, e-mail: lphrtr@planet.nl. Ook mensen die bereid zijn 

iemand mee te laten rijden, kunnen dit bij de heer Heurter kenbaar maken. 

Voorafgaande aan de bijeenkomst is er koffie e.d. te koop aan het buffet, evenals tijdens de pauze. 

Zoals gebruikelijk wordt er in de zaal niet gerookt! 

Introducés zijn van harte welkom. 
 

De afdelingsavonden worden op basis van ideeën van het afdelingsbestuur ingevuld. Dit 

is natuurlijk geen wet van Meden en Perzen. Ook u kunt uw invloed laten gelden bijv. 

door uw ideeën voor een spreker, een onderwerp of andere invulling voor een 

afdelingsavond aan te dragen. U moet er wel rekening mee houden dat we minimaal een 

half jaar tot soms een jaar vooruitplannen. We zijn benieuwd naar uw suggesties. 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
 

Bijeenkomsten van anderen: 
 

IREX - Indische Roots Expertisedag 2019 

De IGV en de Stichting Zieraad (www.zieraad.org) organiseren op zaterdag 

28 september tussen 11.00-18.00 uur een Indische Roots Expertisedag (IREX) in het 

Nationaal Archief in Den Haag. 

Kosten € 12,50. IGV-leden en Tracing Your Roots alumni krijgen € 7,50 korting. 

U kunt op die dag in gesprek met een expert of deskundige met vragen over Indische 

archieven, repatriëring, militaire historie, Chinees/Indonesische genealogie, DNA 

onderzoek of oral history. 

Naast deskundigen van de Indische Genealogische Vereniging (IGV) en de Stichting 

Zieraad zijn er tevens deskundigen van o.a. het Chinese Indonesian Heritage Center 

(CIHC), het CBG|Centrum voor Familiegeschiedenis, RoosjeRoos, het Nederlands 

Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het Erasmus MC. 
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Een uitgebreide beschrijving van het programma vindt u op 

https://igv.nl/product/indische-rootsexpertisedag-2019/#tab-description- 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
 

Ledenbestand 
 

Nieuwe leden: 

Familiestichting van der Neut, Volendamlaan 768, 2547 CM Den Haag 
 

Overleden: 

nr. 102737 Dhr. G.J. Heukels te Den Hoorn. 

Hij is 57 jaar lid van de NGV geweest. De heer Heukels overleed op 21 april jl. op de 

leeftijd van 95 jaar. 

Wij condoleren de familie met dit verlies. 
 

Adreswijziging: 

dhr. A. de Joode, Zaagmolenstraat 96-A 012, 2265 WZ Leidschendam 

mevr. G. Vegt-Snel, Veluwse Heuvel 56, 8071 GM Nunspeet 
 

NB Adressen, of wijziging daarvan worden alleen vermeld na van toestemming de 

betreffende leden. 
 

Op 31-07-2019 telde de afdeling: 255 leden en 16 bijkomende leden. De NGV telde op 

31-07-2019: 6368 leden en 570 bijkomende lidmaatschappen. 

Onze nieuwe leden heten we bij deze hartelijk welkom, we wensen hen succes bij hun 

onderzoek en hopen hen ook bij onze afdelingsactiviteiten te ontmoeten. Voor nieuwe 

leden is ook het volgende van belang. 
De heer Gerard Velders verzorgde namens het afdelingsbestuur de verwelkoming en introductie van 

nieuwe leden. Hij gaf informatie over de afdeling en peilde tevens de interesses van de nieuwe leden. 

Wij zochten een opvolger voor Gerard Velders voor deze activiteit. Gelukkig heeft 

de heer Piet Nowee aangegeven deze activiteit op zich te willen nemen. 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
 

BESTUURMEDEDELINGEN 
 

KNIPPER gezocht (herhaalde oproep) 
 

Voor het knippen van de familieberichten uit AD Haagsche Courant editie Delft zoeken 

we per december 2019 een opvolger. 

Tot die tijd wil de heer W. van Bavel tijdelijk het knipwerk, als invaller, voor de afdeling 

doen. Wie volgt hem op? 

U kunt zich aanmelden bij Leo van der Linden e-mail: Leo.vanderlinden@duo.nl 
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Johannes Kortleve 

(Bunnik 16-1-1949 – Leiden 27-6-2019) 
 

In Memoriam voor ons NGV lid Hans Kortleve 

(door: Marcel van der Stap) 

2 augustus 2019 
 

Beste Hans 
 

Op 27 juni 2019 ontving ik het bericht van jouw plotseling overlijden. 

Het was voor mij een onverwachte grote schok en totale verbijstering, temeer omdat wij 

elkaar nog geen week tevoren hadden gesproken in verband met mijn vakantie. Je kwam 

nog bij me langs op de fiets, vol goede moed en spraken af voor na de vakantie. 
 

Het moet ca. 2013? geweest zijn toen we voor het eerst met elkaar kennismaakten. 

Je vrouw Ria was met mij medelid van een volleybalclub in Alphen en je had mij gezien 

op toernooien. Later bleek dat je ook nog medelid was van Genealogische vereniging 

afdeling Delfland en je las in het Mededelingenblad van mijn helpdesk activiteiten. En 

omdat je leergierig was had je met mij contact gezocht of je mij kon helpen met mijn 

activiteiten. Destijds hadden we grote achterstand in het verwerken van de advertenties 

die door jouw tomeloze inzet kon worden weggewerkt. 

Wij konden goed met elkaar omgaan en zaten qua gedachtegang doorgaans op een lijn. 

Dit resulteerde in een jarenlange goede samenwerking en vriendschap tussen ons. 

Ondanks je longziekte, bleef je iedere dag weer optimistisch en vol goede moed om door 

te gaan. Daar had ik veel bewondering voor. 

Je regelde het vervoer naar de afdelingsbijeenkomsten en stimuleerde ons vooral om deze 

te bezoeken. 
 

Wij zullen je als lid erg missen maar kunnen vol bewondering en tevreden terugblikken 

op al hetgeen je voor ons hebt gedaan. 
 

Ook wil ik Ria en de kinderen heel veel moed en sterkte toewensen voor de toekomst, 

want het is geen sinecure om je partner te verliezen. 
 

Het afdelingsbestuur en de redactie van het Mededelingenblad vonden 

bovenstaande zo uit het hart geschreven dat we besloten om het integraal over te 

nemen en ons bij de welgemeende condoleances aan te sluiten. 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
 

Afdelings PR-functionaris gezocht 
 

Het bestuur van de afdeling Delfland zoekt versterking om diverse zaken voor de leden 

te kunnen continueren. 

Het gaat o.a. om de PR-functie. Kunt u ons helpen? 

Het gaat bijv. om: 
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1. Assistentie bij de “acte de présence” van de afdeling en vereniging op evenementen; 

2. Assistentie tijdens de afdelingsavonden, bemensing van de tafel bij de entree, verslag 

van de afdelingsavonden maken voor publicatie in het Mededelingenblad; 

3. De landelijke PR-bijeenkomst van de NGV bijwonen; 

4. De persberichten i.s.m. het bestuur verzorgen; 

5. Sprekers voor de afdelingsavonden uitnodigen, alsmede een voorbeschouwing voor 

het Mededelingenblad (laten) verzorgen. 

U kunt zich aanmelden bij een van de bestuursleden. 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
 

INLOOPSPREEKUUR VOOROUDERONDERZOEK 

(door: Ron van Rooijen) 
 

Elke 2e woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur verzorgt de NGV afdeling 

Delfland een inloopspreekuur in Stadsarchief Delft, Gantel 21, 2635 DP Den Hoorn.  
 

Deze middag is bestemd voor u 

• als u wilt beginnen met stamboomonderzoek naar uw voorouders en niet weet hoe en 

waar te beginnen; 

• als u al bent begonnen en u bent vastgelopen in het onderzoek 

• als u vragen hebt over stamboomonderzoek, bronnen, archieven en webadressen. 

De vragen hoeven niet specifiek over Delft of Delfland te gaan, in principe is dit 

inloopspreekuur bedoeld voor onderzoek in heel Nederland. 

Het is niet zo dat wij een stamboom voor u maken, maar wij willen u wel graag op weg 

helpen. Het spreekuur wordt verzorgd door enkele bestuursleden van de NGV afdeling 

Delfland en is gratis toegankelijk voor leden en niet-leden. 
 

We zitten in de vergaderkamer op de begane grond naast de koffiehoek (koffie is gratis). 

Het gebouw is rolstoeltoegankelijk. U moet zich eerst melden bij de receptie, dan wordt 

u bij ons gebracht. 

Het archief is goed bereikbaar met de auto (gratis parkeren op eigen terrein) en met 

Connexion buslijn 37 (Leyenburg Den Haag - Station Delft - Delfgauw), halte 

Hoefslagendreef. 
 

De volgende data zijn: 9 oktober, 13 november, 11 december 2019. 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 

USB-Sticks 

Hoewel de USB sticks met o.a. de inhoud van de 

Delflandse Mededelingenbladen al een tijdje 

uitverkocht zijn, is het toch mogelijk tegen 

geringe kosten de volledige en tot 2019 

bijgewerkte informatie via WeTransfer te ontvangen, zodat men deze zelf op een lege 

USB stick met een capaciteit van minimaal 2 GB kan zetten. 
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• De prijs bedraagt de prijs € 4,00. 

• Leden van de afdeling Delfland krijgen 50% korting en betalen dus € 2,00. 

Bestellingen, onder vermelding van "een uw e-mail adres" kunnen worden gericht aan: 

dhr. L.P. Heurter, e-mail: lphrtr@planet.nl. Na ontvangst van de betaling contant of op 

bankrekening: NL32 ABNA 0589 4824 67 t.n.v. A.P.J. Käyser – van der Zee te 

Pijnacker. 

Over de inhoud van de stick leest u op blz. 2060 van het afdelingsblad van maart 2015. 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
 

AFDELINGSLEDENVERGADERING 
 

Op donderdag 14 november 2019 houden we onze halfjaarlijkse afdelingsleden-

vergadering. Dit doen wij om u te kunnen informeren omtrent de onderwerpen die op de 

Algemene Vergadering op 23 november a.s. aan bod zullen komen en om de 

afdelingsafgevaardigden naar deze vergadering waar nodig te kunnen mandateren. 

De vergaderstukken voor de afdelingsledenvergadering treft u hierna aan. 
 

AGENDA voor de afdelingsledenvergadering van 14 november 2019, aanvang ca. 21.30 

uur (dus nà de lezing). 
 

1. Opening. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

3. Verslag van de afdelingsledenvergadering van 9 mei 2019. 

4. Verslag van de Algemene Vergadering van 25 mei 2019. 

5. Agendapunten voor de Algemene Vergadering van 23 november 2019. 

 De stukken voor de Algemene Vergadering (AV) kunt u bij de secretaris, dhr. 

L.F. van der Linden, opvragen, e-mail: Leo.vanderLinden@duo.nl. Ze worden ook 

op de NGV-site gepubliceerd en zijn dan, als u ingelogd bent, te raadplegen. 

6. Rondvraag. 

7. Sluiting. 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
 

CONCEPT VERSLAG VAN DE AFDELINGSLEDENVERGADERING 

van de NGV Afdeling Delfland, gehouden op 9 mei 2019 in het Kerkelijk Centrum in 

Delfgauw. 

Aantal aanwezigen: 13 (7 leden en 6 bestuursleden) 

N.l. de leden: J.J. Schneider, M.L.M. van der Stap, A. Gravesteijn, P. Nowee, M.J. 

Bontenbal, M. Vermeer, J. van der Pot. 

Notulist: dhr. P.C. Kaiser 
 

Afwezig met kennisgeving: de heren W. van der Kooij, P.H.H. Scharp, J. Noort en 

mevrouw P.H.Th. Dumon. 
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1. Opening. 

Voorzitter de heer L.P. Heurter opent de vergadering om 21.23 uur. 
 

2. Ingekomen stukken 

Secretaris de heer L.F. van der Linden deelt mede welke leden zich hebben afgemeld 

voor de vergadering. Voorts geeft hij aan dat hij drie krantenartikelen uit het AD 

heeft uitgedeeld, waarvan twee over de activiteiten die de afdeling Delfland houdt. 
 

De voorzitter deelt mede dat de stukken voor de AV van 25 mei 2019 zijn ontvangen. 
 

3. Verslag van de afdelingsledenvergadering van 8 november 2018 

Het verslag wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan 

de notulist. 
 

4. Jaarverslag van de secretaris over 2018 

De vergadering heeft geen opmerkingen over het verslag en stelt het ongewijzigd 

vast, onder dankzegging aan de secretaris. 
 

5. Financiën 

a) Jaarverslag van de penningmeester over 2018 

Penningmeester mevrouw A.P.J. Käyser – van der Zee licht het jaarverslag toe. 

Zij constateert geen opmerkelijkheden. 

De vergadering heeft geen vragen over het jaarverslag. 
 

b) Verslag van de afdelingskascommissie 

De heer M.J. Bontenbal leest namens de afdelingskascommissie een verklaring 

voor dat de financiële verantwoording juist en volledig bevonden is. 

De vergadering dechargeert het bestuur voor de financiën over 2018. 
 

c) Verkiezingen van de nieuwe afdelingskascommissie 

De huidige commissie bestaande uit J. Noort en M.J. Bontenbal wordt herkozen. 
 

6. Bestuursverkiezing 

Mevrouw Käyser – van der Zee treedt af en wordt herkozen. Zij geeft aan wel haar 

activiteiten te willen continueren, maar niet meer taken op zich te kunnen nemen. 

Van belang is, dat er nieuwe bestuursleden bij komen. De heer G.J.L.M. Velders 

treedt af en is niet herkiesbaar. 
 

De voorzitter richt een woord van dank aan de heer Velders en memoreert de veelheid 

van (bestuurs-) activiteiten die hij deed. Een deel van zijn activiteiten zet hij voort in 

zijn hoedanigheid als lid. De voorzitter overhandigt hem een kaart en een cadeau. 
 

De heer Bontenbal oppert om in het mededelingenblad een oproep te doen aan leden 

om activiteiten van de heer Velders over te nemen. 
 

De heer Schneider spreekt een persoonlijk woord van dank tot de heer Velders. 
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7. Verslag Algemene Vergadering van 24 november 2018 

Mevrouw Käyser – van der Zee geeft aan dat alle stukken van de vergadering op 

internet staan. Zo ook het verslag. Ze neemt de hoogtepunten van het verslag door. 
 

De NGV heeft een nieuwe voorzitter gekregen: de heer Jos Taalman. Zorgen zijn 

uitgesproken over het teruglopend ledental en de moeite die bestaat om 

afdelingsbestuursleden te vinden. Er waren plannen om de knipsels af te stoten. Na 

protest van de afdelingen wordt daar nu nader naar gekeken. Er is een nieuw hoofd 

ICT, de heer A. Bakker, aangesteld om de digitalisering voort te zetten. 
 

De heer J.J. Schneider merkt op dat de digitalisering niet echt vlot gaat. 
 

8. Verkiezing van de afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde  

De vergadering kiest mevrouw Käyser – van der Zee als afgevaardigde en de heer 

Van der Linden als plaatsvervangend afgevaardigde. 
 

9. Agendapunten voor de Algemene Vergadering van 25 mei 2019. 

De voorzitter neemt de agenda van deze vergadering globaal door. 
 

Mevrouw Käyser – van der Zee geeft aan dat secretaris de heer A. van Herk gaat 

vertrekken. De heer J. Buzepol volgt hem op. De vergadering stemt in met zijn 

voordracht als lid van het HB. 
 

De voorzitter geeft aan dat het boekjaar 2018 negatief is afgesloten. De contributies 

lopen terug, met name door het overlijden van leden. De nieuwe voorzitter heeft 

aangegeven om dit jaar een kleiner verlies en liefst geen overschrijding van de 

resultatenrekening over 2019 te willen hebben. 
 

Voor het overige zijn er geen noemenswaardige punten te noemen. 
 

De heer Bontenbal vraagt of ter AV kan worden aangedrongen op een betere 

websitecontent: er staat nu niet veel informatie op die beginnende genealogen 

aanspreekt. Mevrouw Käyser – van der Zee geeft aan dat de website binnenkort ook 

weer door afdelingen zelf mag worden gevuld met informatie. Er zitten momenteel 

14 mensen in de ICT-groep die hier zorg voor dragen. 
 

10. Rondvraag 

De heer J.J. Schneider merkt op dat er de laatste tijd weinig mensen naar de 

vergadering komen. Is daar wat aan te doen? 
 

Het bestuur beaamt dit: zelfs als er hele goede sprekers zijn, zoals vanavond, 

garandeert dat geen hoge opkomst. 
 

De voorzitter roept de vergadering op om kopij te leveren voor het eigen 

afdelingblad. 
 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.01 uur en dankt iedereen voor de 

aanwezigheid. 
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GENEALOGISCHE HOEK 

Hier kan ieder lid of belangstellende zijn kwartiersta(a)t(en), genealogie(ën) en andere 

presentaties van genealogische gegevens geplaatst krijgen. Gaarne toezending, bij 

voorkeur per e-mail in Microsoft Word of Rich Text Format (RTF) of eventueel in 

WordPerfect 12. Let u s.v.p. op de manier waarop de genealogische teksten in het blad 

zijn opgemaakt. 
 

Energietransitie bij houtdraaierij Wolff  te Delft 

(door: de heer Piet Nowee) 
 

Jacob Wolff, geboren te 's-Gravenhage, was wachtmeester der huzaren. Bij de doop van 

zijn tweede kind was hij niet aanwezig, in het doopregister schreef men: "De vader is een 

jood, zijn verblijf is ons onbekend". Zijn derde kind werd in Duitsland geboren en 

gedoopt. Jacob sneuvelde in Duitsland in 1809, zijn vrouw was toen in verwachting van 

hun vierde kind. Dit vierde kind is in Zierikzee geboren en gedoopt en heette Johannes 

Frederik Wolff. 

Johannes Frederik Wolff was vuurstoker in de IJzergieterij van de constructiemagazijnen 

en een geregeld opkoper op de huizenmarkt. Zijn zoon, Johannes Frederik junior, was 

vanaf 1862 houtdraaier en woonde in 1870 aan het Achterom op nummer 123. Hij vroeg 

toestemming om achter zijn huis een pakhuis te mogen bouwen en begon waarschijnlijk 

vanaf dat moment ook in hout te handelen. In die periode draaide de houtdraaibank door 

voetbeweging, te vergelijken met een trapnaaimachine. 

Vanaf 1877 woonde Johannes Frederik junior met zijn gezin aan het Oosteinde 162/164, 

achter het huis was zijn werkplaats, met het recht van uitweg door een brede gang naar 

en van de Hopsteeg (tegenwoordig de Hopstraat). Aan het Oostblok werd een perceel 

gehuurd voor opslag van boomstammen/hout. 

Beide gebouwen staan er nog, het woonhuis is gerenoveerd naar één woonhuis en de 

werkplaats heeft diverse functies gehad en is tegenwoordig een gedeelte van een 

woonhuis. 

Aannemelijk is dat de Houtdraaierij aan het Oosteinde vanaf het vestigingsjaar een 

stoommachine had, de energiebron was o.a. afvalhout. In de werkplaats was een drijfas 

aanwezig waar de stoommachine, de draaibanken en houtzagen middels drijfriemen aan 

waren gekoppeld. Uit een boomstam werd met behulp van de stoommachine balken en 

planken gezaagd, men verkocht stoomhout (hout uit een stoomhoutzagerij) en draaiwerk. 

De stoommachine in de werkplaats werd tussen 1907 en 1912 vervangen door een 

gasmotor die op stadsgas draaide. Dit stadsgas kwam van de gasfabriek aan de Asvest 

in Delft. De gasmotor leek wat betreft de opbouw veel op een stoommachine en kon 

zonder veel aanpassingen in de werkplaats aan de drijfas worden gekoppeld. 

Wikipedia: 

Stadsgas of lichtgas is gas dat in een gasfabriek wordt geproduceerd door steenkool 

te verhitten zonder toetreding van zuurstof. De hoofdbestanddelen waren o.a. 

waterstof, methaan en koolmonoxide. Koolmonoxide is giftig en brengt dus gevaar 

van koolmonoxidevergiftiging met zich mee bij het gebruik van stadsgas, in het 

bijzonder bij lekkage. In de tweede helft van de twintigste eeuw werd het stadsgas in 
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Nederland vervangen door aardgas, vanaf die tijd waren er veel minder gevallen van 

vergiftiging met koolmonoxide door het inademen van stadsgas en kolendamp. 
 

 

Johannes Frederik Wolff junior met zijn zonen Jan, Piet, Frits en werknemers. 

De foto is vóór de werkplaats aan de Verwersdijk genomen rond 1913. 
 

Johannes Frederik junior had bij zijn eerste vrouw, Johanna Hennink, twaalf kinderen 

waarvan er veel stierven op jonge leeftijd. Bij zijn tweede vrouw, Elisabeth Oosterom, 

had hij vier kinderen. Drie zonen uit het tweede huwelijk hebben de zaak overgenomen 

van hun vader, de gebroeders Wolff t.w. Jan, Piet en Frits. 
 

De werkplaats en het woonhuis aan het Oosteinde werden te klein en te koop aangeboden 

inclusief de gasmotor van 6 pk en de drijfas. De huur van het perceel aan het Oostblok 

werd opgezegd. 

In 1912 werden een werkplaats en een houtloods op een stuk open grond gebouwd tussen 

de Verwersdijk en de Van der Mastenstraat. De familie ging in Van der Mastenstraat op 

nummer 35 wonen. In deze werkplaats stonden 5 houtdraaibanken, een 

houtzaagmachine, een houtzaagvijlmachine, een boorbank en een slijpsteen. De 

machines werden middels drijfas en riemen aangedreven door een gasmotor van 7 pk. 

Vanaf begin de twintigste eeuw beschikte Delft over een elektriciteitscentrale en in 

1920 zijn in de werkplaats elektromotoren bijgeplaatst van 7,5 en 15 pk. Later werden 

alle machines aangedreven door elektromotoren. 
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In 1925 is één van de gebroeders, namelijk Jan (Johannes Frederik), met zijn gezin naar 

Lunteren vertrokken en is daar een houtdraaierij/houthandel begonnen. Zijn broers Piet 

en Frits hebben de zaak in Delft voortgezet, daarna hebben de zonen van Piet de zaak 

draaiende gehouden. 
 

 

De houtzagerij in Lunteren. 

Op de foto, genomen rond 1930, Jan (met pijp) en zijn zonen en een werknemer. 
 

Rond 1963 is de familie Wolff in Delft gestopt met de houtdraaierij en houthandel, het 

terrein en de opstallen werden verkocht aan A&O groothandel. 

In 1986 heeft de gemeente Delft het terrein van de toenmalige eigenaar gekocht en de 

opstallen gesloopt. De ingang aan de Verwersdijk tussen nummer 124 en 126 is er nog. 

De energiebronnen die gedurende één eeuw zijn gebruikt waren: 

• Lichaamskracht voor de voetbeweging; 

• Afvalhout voor de stoommachine; 

• Stadsgas uit steenkool voor de gasmotor; 

• Elektriciteit voor de elektromotoren. 

Op www.pietnowee.nl staat de link "Familie Wolff" die verwijst naar o.a. de genealogie 

van Jacob Wolff en foto's. Bij de informatie over de houtdraaierijen staat een link naar 

een YouTube-filmpje over een gasmotor. 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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WETENS(W)AARDIGHEDEN 
 

Diploma kwijt? Geen paniek! ‘De mol’ vindt ze (bijna) allemaal terug 
 

In het diplomaregister staan diplomagegevens van de meeste, door het ministerie van 

OCW erkende Nederlandse opleidingen. Download uittreksels van uw diploma's. Of 

controleer op een snelle, maar grondige manier diploma's van sollicitanten of 

aankomende studenten. 
 

Het is niet mogelijk om diploma's op te vragen van anderen, bijv. vader, moeder, broer, 

zus, etc.  

In het archief zijn ook geen diplomagegevens van 80 jaar geleden te vinden. De 

registratie start in de jaren '50. De kosten van een aanvraag bedragen € 72,00. 
 

Voor nadere informatie: https://www.duo.nl/diplomaregister/, 

e-mail: diplomaregister@duo.nl 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
 

Op de twee  stukjes over 'Dubbele achternamen' die in het blad van maart 2019 stonden, 

kregen we een leuke reactie, die interessante aanvullende informatie bevat. 

 

Dubbele achternamen (3) 

Een dubbele naam is nog altijd mogelijk. 

(door: de heer R.W. van Dijk) 
 

Hierbij een vervolg op de informatie in Mededelingenblad Delfland van maart 2019 

bladzijde 2386 en 2387. Het is nog altijd mogelijk een naam toe te voegen aan de eigen 

familienaam als die van de moeder dreigt uit te sterven. Dit past in het overheidsbeleid 

om het verlies aan namendiversiteit tegen te gaan. De mogelijkheid is vastgelegd in het 

koninklijk besluit van 6 oktober 1997, houdende regels voor geslachtsnaamswijziging. 

In artikel 2 van dat koninklijk besluit (K.B.) staat: 

Aan de geslachtsnaam van een meerderjarige wordt op zijn verzoek een andere 

geslachtsnaam slechts toegevoegd, indien: 
1. a. de verzoeker aantoont dat de toe te voegen naam deel uitmaakt van de naam die door zijn 

voorouders ten tijde van de invoering van de burgerlijke stand (1810–1838) als 

geslachtsnaam is gevoerd en niet sindsdien in onbruik is geraakt; 

1. b. de toe te voegen naam betreft de in haar tak uitgestorven of met uitsterving bedreigde 

geslachtsnaam van de moeder; de verzoeker moet aantonen dat van de grootvader van 

vaderszijde van zijn moeder geen mannelijke afstammelingen in de mannelijke lijn meer 

in leven zijn van wie nog nakomelingschap is te verwachten. 

2. In het geval, bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt de toe te voegen naam voor de eigen 

geslachtsnaam geplaatst. 

3. De wijziging geschiedt niet in de volgende gevallen: 

a. indien de verzoeker van adel is; of  

b. de drager van de naam waarvan de toevoeging wordt verzocht, tot een adellijk geslacht 

behoort. 

https://www.duo.nl/diplomaregister/
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Hoe gaat dit in zijn werk? 

Naamstoevoeging is een vorm van naamswijziging. Zoek op internet op dit woord naar 

het aanvraagformulier van 'Justis', een dienst van het Ministerie van Justitie. In de 

brochure Naamswijziging, ook op internet, gaat het om situatie 12b, het toevoegen van 

een naam. 
 

Verzamel vervolgens als bijlagen de vereiste documenten (recente eigen geboorteakte, 

instemmingsverklaring van degene waarvan de naam wordt gevraagd, kopie Nederlands 

paspoort aanvrager(s), een opgestelde stamboom (namen, geboorteplaatsen en data van 

overlijden van relevante personen), en voorts alle afschriften uit de Gemeentelijke 

basisadministratie (GBA) die de aanvraag kunnen onderbouwen. 
 

Houd rekening met honderden euro’s aan legeskosten, die vooraf moeten worden betaald 

en niet worden gerestitueerd als de aanvraag wordt afgewezen. 

Opgemerkt moet worden dat het niet is toegestaan alleen de toegevoegde naam te voeren; 

het gaat om de beide namen.  
 

Hoewel de aanvraag wordt ingediend bij het Ministerie van Justitie, wordt verondersteld 

dat een ambtenaar van de gemeente (Bevolkingsregister) u van dienst is.  

Ik hoop dat het u beter vergaat dan mij, toen ik deze mogelijkheid lang geleden na het 

overlijden van mijn opa van moederszijde, navroeg. De ambtenaar wees mij op mijn oude 

oudoom, die best nog wel eens een zoon zou kunnen krijgen: dus uitsterven, hoezo? Hij 

haalde daarbij het voorbeeld aan van Charley Chaplin die als tachtigjarige nog een kind 

kreeg. Kortom, ik werd lachend weggestuurd van het loket.  

Dit zou mij nu niet meer gebeuren. Inmiddels heb ik echter een fraai oud familiewapen 

en dat zou ik moeten aanpassen om ook de familienaam van mijn moeder recht te doen.  

Ik houd het maar bij mijn bestaande naam. 
 

Nadere informatie is te vinden op https://www.justis.nl/producten/naamswijziging/ 

Brochure: 

https://www.justis.nl/binaries/Brochure%20Naamswijziging_tcm34-295232.pdf 

Aanvraagprocedure: 

https://www.justis.nl/producten/naamswijziging/aanvraagprocedure/index.aspx 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
 

Over Nieuwsbladen die in en over Delft verschijnen 
 

29 juli 2019: Vandaag in de bus, vandaag in het archief 

Tot de meer omvangrijke stukken in het depot behoren de pakketten met kranten. Het 

Stadsarchief bewaart alle nieuwsbladen die in en over Delft verschijnen. Dat loopt van 

de eerste 'Delfsche Courant' uit 1721 tot de 'Delftse Post' en de 'Delft op Zondag' van 

deze week. 

De oudste krant https://www.stadsarchiefdelft.nl/delft365/oud-nieuws/ vertelt niet 

zoveel over de stad, want deze is alleen in naam ‘Delfts’. Nog kariger wordt het als 

Nederland wordt ingelijfd bij Frankrijk. De krant verschijnt nog enkele jaren als tweetalig 
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blad, als de Gazette de Delft / Delftsche Courant, maar stopt in 1811 als Napoleon zich 

er te veel in wil mengen. Pas dertig jaar later duikt de lokale pers weer op met vanaf 1841 

zowel het Weekblad van de stad Delft als de Delftsche Courant. Delft blijkt echter nog 

te klein voor twee kranten. De bladen gaan vanaf 1847 samen en wisselen nog regelmatig 

van naam: van Delftsche Courant naar Weekblad, en terug. 

De echte bloeitijd van de lokale kranten is aan het eind van de negentiende eeuw. 

Goedkopere productie maakt het mogelijk om vaker per week te verschijnen, vanaf 1898 

is de Delftsche Courant een dagblad. Het is dan allang niet meer de enige lokale 

nieuwsbode. Katholieke Delftenaren lezen de Nieuwe Delftsche Courant, 

antirevolutionairen zweren bij de Delvenaar, liberaal gezinden abonneren zich op De 

Delftsche Opmerker, socialisten brengen De Wekker rond en echte vrijdenkers komen 

bij het Delftsch Nieuwsblad uit. 

Het Stadsarchief bezit een rijke verzameling van deze bonte krantenparade, met daarin 

nieuwsberichten over werkelijk alles wat er in Delft gebeurt. Van de beraadslagingen in 

de gemeenteraad en discussies over de aanleg van de Reineveldbrug tot de 

diavoorstelling van de Vereeniging voor Oud-Groningers en de aanvangstijd van het 

poppentheater in de Stadsdoelen. Hoewel de stad alleen maar groeit, is Delft aan het 

begin van de eenentwintigste eeuw echter wéér te klein voor meerdere kranten. De 

Delftsche Courant gaat in 2005 op in het nieuwgevormde AD Haagsche Courant, de 

redactie verhuist naar Rijswijk. De lokale journalistiek die in de negentiende eeuw van 

weekblad naar dagblad evolueerde, verandert nu weer terug. 

Er is gelukkig één constante: het Stadsarchief blijft de bladen in de collectie opnemen. 

Zie ook https://www.stadsarchiefdelft.nl/delft365/vandaag-in-de-bus/ 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
 

 ef_zeven 

(door: A.P.J. Käyser - van der Zee) 
 

In deze rubriek vindt u onderwerpen, die voor de computer gebruikende genealoog 

interessant kunnen zijn, zoals e-mailadressen van medeleden; homepages die interessante 

informatie voor genealogen bevatten; informatie over genealogische bronnen die op 

CD-rom, DVD of anderszins zijn verschenen e.d. De informatie moet laagdrempelig zijn. 

Lezers die informatie op dit gebied hebben, kunnen deze aan mij toezenden. 

(e-mailadres: chkayser@planet.nl) 
 

E-MAILADRESSEN  
 

Nieuwe e-mailadressen: 
 

Familiestichting van der Neut te Den Haag informatie@familiestichting-

vanderneut.nl 

De website van deze Stichting vindt u op: 

http://www.familiestichting-vanderneut.nl/onderzoek.htm 
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Wijziging e-mailadres: 

A. de Roo te Hardenberg roo.ade@gmail.com 

De heer De Roo attendeert tevens op zijn website http://home.kpn.nl/ARoo1934 
 

NB E-mail-adressen, of wijziging daarvan worden alleen vermeld na toestemming van 

de betreffende leden. 
 

WEBSITES 
 

Voor Delftenaren en Delvenaren leuk om eens te bekijken, is de site Inventarisatie 

Gevelstenen Delft: 

http://www.gevelstenen.net/kerninventarisatie/plaatsenNed/@Delft.htm 

U kunt op straatnaam zoeken en ook de afbeeldingen bekijken. Er zitten ook diverse 

wapens tussen. 

De site is onderdeel van de website KERNINVENTARISATIE GEVELSTENEN 

http://www.gevelstenen.net/kerninventarisatie/ , waar u ook gevelstenen in andere 

steden, zowel Nederland als buitenland kunt vinden. 

Bij WAT EN HOE http://www.gevelstenen.net/kerninventarisatie/watenhoe.htm 

kunt u lezen wat de criteria zijn om een gevelsteen op deze site te zetten 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
 

Stadsarchief Delft en Delpher 

De Delftsche Courant van 1856-1945 staat op de website van Delpher. Van 1841-1855 

en van 1946-1989 is de krant gescand en te vinden op een computer in de studiezaal. 

Bron: https://twitter.com/i/web/status/1156123711369613314 en 

https://www.stadsarchiefdelft.nl/bezoekersinformatie/studiezaalbezoek/ 

(bij handbibliotheek.) 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
 

ALGEMENE INFORMATIE 

Onder deze rubriek vallen o.a. de sub-rubrieken: Boekennieuws, afdelingsbibliotheek, 

Archiefnieuws en Cursusnieuws. 

(door: A.P.J.Käyser-van der Zee) 
 

BOEKENNIEUWS 
 

Zie op de achterpagina ‘Van Groteschulte naar Grootscholten’, en kom luisteren naar 

de lezing daarover. 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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ARCHIEFNIEUWS 
 

Haags Gemeentearchief 

Vanaf nu staat de informatie uit de Burgerlijke Stand, de Bevolkingsregisters en de 

Notariële akten op www.archieven.nl. Het beste kunt u zoeken vanaf de nieuwe website 

van het Haags Gemeentearchief. Daar is ook een handleiding beschikbaar die uitlegt hoe 

de informatie gevonden kan worden. 
 

Genealogische gegevens en scans, die in het verleden vindbaar waren via de website 

‘Digitale Stamboom’ zijn de afgelopen maanden overgezet naar het nieuwe 

Personenoverzicht binnen de website van het Haags Gemeentearchief. 
 

Het Personenoverzicht https://haagsgemeentearchief.nl/genealogy/personenoverzicht 

biedt de mogelijkheid een deel van de gezinskaarten van het Haagse bevolkingsregister 

over 1913-1939, Het Haags Notarieel Archief en de geboorte-, huwelijks- en 

overlijdensakten van de Burgerlijke Stand van ’s-Gravenhage online te raadplegen. 
 

Gezinskaarten: 

Via Personenoverzicht kunnen de gezinskaarten van het Haagse bevolkingsregister over 

1913-1939 worden geraadpleegd. Hierbij kan alleen gezocht worden op de namen van 

gezinshoofden en eventuele echtgenotes die in het zoeksysteem opgenomen zijn. Deze 

zoekopdracht brengt u bij de scans van de betreffende gezinskaart(en) . Op deze scans 

staan soms veel meer mensen vermeld, op wiens naam online niet gezocht kan worden. 

U bent uiteraard ook van harte welkom op onze studiezaal, waar alle gezinskaarten op 

microfiche kunnen worden ingezien. 
 

Notarieel: 

Het Personenoverzicht bevat ook verwijzingen naar het Haagse Notarieel Archief, 

voornamelijk uit de 19e en begin 20e eeuw. Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld. 
 

Burgerlijke Stand: 

Daarnaast kan binnen Personenoverzicht gezocht worden in een deel van de geboorte-, 

huwelijks- en overlijdensakten van de Burgerlijke Stand van ’s-Gravenhage. Een 

zoekopdracht levert een overzicht van namen van geboren, getrouwde of overleden 

personen, inclusief een scan van de betreffende akte. Met regelmaat worden er namen 

aan dit bestand toegevoegd. 
 

Naast het Personenoverzicht zijn er ook Haagse akten, jaartafels en 10-jaren tafels 

(naamindexen per jaar en per 10 jaar) gescand en online te raadplegen via de inventaris 

van het archief van de Burgerlijke Stand van ’s-Gravenhage (toegang 0335-01). 

Lees er meer over op: 

https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/personenoverzichtvervan

gt-digitale-stamboom 
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Zoeken op nieuwe website gaat via: 

https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-

mais/overzicht?mivast=59&miadt=59&mizig=100 

Zoektips vindt u op: https://www.archieven.nl/nl/help?id=31 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
 

Delfts Stadsarchief trekt de wijken in 
 

Recent is het Stadsarchief Delft begonnen met een opmerkelijke activiteit. Ze gaan de 

wijken in met een opgepimpte SRV-bus. De agenda vindt u op: 

https://www.stadsarchiefdelft.nl/uitgelicht/de-hort-op/ 
 

 
 

Vanwege copyright kan de iconische foto van de archiefbus hier niet geplaatst worden. 

Kijk daarvoor op: 

https://www.delftopzondag.nl/nieuws/algemeen/90289/de-hort-op-delfts-

stadsarchief-trekt-de-wijken-in-?redir 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 

CURSUSNIEUWS 
 

Cursus Oud-schrift of paleografie 
 

Oud-schrift is het lezen en bestuderen van vroegere handschriften en schrijfwijzen van 

Nederlandse teksten. Kennis ervan is onmisbaar bij het raadplegen van archieven van 

vóór 1700, bijv. ten behoeve van stamboom- of streek-historisch onderzoek. 

Ook zult u oudere betekenissen en afwijkende spellingen ontdekken van hedendaagse 

Nederlandse woorden. Voor de liefhebber van de Nederlandse taal zal het een genoegen 

zijn van de oude taal kennis te nemen. 

Aantal lessen: 10 lessen van 2 uur, aanvangstijd 14.00 uur 

Startdatum: woensdag 25 september 2019 

Datums: 
Woensdag 25-09-2019 - 14.00 uur. Woensdag 02-10-2019 - 14.00 uur. 

Woensdag 09-10-2019 - 14.00 uur. Woensdag 16-10-2019 - 14.00 uur. 

Woensdag 23-10-2019 Woensdag 30-10-2019 - 14.00 uur. 

Woensdag 06-11-2019 - 14.00 uur. Woensdag 13-11-2019 - 14.00 uur. 

Woensdag 20-11-2019 - 14.00 uur. Woensdag 27-11-2019 - 14.00 uur. 

Woensdag 04-12-2019 - 14.00 uur. 
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Prijs: € 140,00 

Betaling in 3 termijnen is mogelijk. 

Eerste termijn/aanbetaling*: € 80,00 

Termijn 2: € 31,85 gepland voor 27-10-2019 

Termijn 3: € 31,85 gepland voor 27-11-2019 

*) De eerste incasso vindt plaats direct na het bepalen of de cursus doorgaat 

Docent: Dhr. drs. L.M. (Léon) van der Hoeven 

Tijd: 14.00 – 16.00 uur 

Locatie: Gemeentearchief, Hofdijk 651, 3032 CG Rotterdam 

https://www.volksuniversiteitrotterdam.nl/vaardigheden/communicatie/paleografie 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
 

Informatieavond: Thema 'Genealogie - uw familiegeschiedenis' 
 

Heeft u altijd al willen weten hoe uw bet-bet-betovergrootouders leefden? Of wat hun 

geschiedenis is geweest om te overleven, waardoor u nu op deze wereld staat? 

Om dit te weten te komen hoeft u tegenwoordig niet meer alle archieven in het land te 

bezoeken. Op deze avond tonen wij u de enorme hoeveelheid materiaal op internet om 

uw familiegeschiedenis te kunnen samenstellen. Tevens laten wij zien hoe u uw familie 

op kunt nemen in uw stamboom met speciale genealogische programmatuur. 

Datum: Woensdag 18 september 2019 

Tijd: 20.00 – 22.00 uur 

Locatie: Bibliotheek Oostland - vestiging Berkel en Rodenrijs, Nieuwstraat 25, 2651 CG 

Berkel en Rodenrijs 

Toegang: Gratis en u hoeft zich niet vooraf aan te melden. 

Organisator: Seniorweb Lansingerland. 

Zie: https://evenementenkalenderoostland.nl/evenementen/5045/informatieavond-

thema-genealogie-uwfamiliegeschiedenis.html 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
 

Workshop Genealogie: Ontdek uw familie geschiedenis 
 

In de workshop Genealogie maken wij u wegwijs in de enorme hoeveelheid materiaal 

over uw familie op Internet. 

Na een inleiding over een aantal basisbegrippen in de genealogie, bezoeken we samen 

een groot aantal websites waar genealogische gegevens over uw voorouders te vinden 

zijn, maar bijv. ook testamenten, kranten- en scheepsberichten, politierapporten. 

In de tweede les wordt geoefend met het opnemen van uw eigen familie in een 

genealogisch computerprogramma, zodat u na afloop kunt beschikken over uw eigen 

stamboom. 

Voor deze lessen wordt verwacht dat u uw eigen laptop of tablet gebruikt. 

Eventueel kunt u op verzoek voor deze cursus een laptop van Seniorweb gebruiken. 

Data: Dinsdag 1 en 8 oktober 2019, tijd: 13.30 – 15.30 uur. 
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Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs, Nieuwstraat 25, 2651 CG 

Berkel en Rodenrijs 

Aanmelden kan door online het aanmeldingsformulier: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaV7WzqkCYO8WutowK9PBvREsJ

A8fQxjHj_MCNW0r0LHeYjg/viewform in te vullen, of door een e-mail te sturen naar 

seniorweblansingerland@gmail.com. 

Aantal bijeenkomsten De workshop bestaat uit 2 lessen van 2 uur. 

Kosten € 20,00. 

Organisator: Seniorweb Lansingerland, Zie: 

https://www.seniorweb.nl/cursussen/computerles-in-

debuurt/berkel%20en%20rodenrijs/berkelenrodenrijs 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 

Oud schrift voor gevorderden 
 

Komend najaar zal er weer een cursus Oud Schrift voor Gevorderden worden gegeven in 

de bibliotheek van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ 

Rotterdamseweg 183C, 2629 HD Delft. 

Het gaat om 8 lessen, waarin 17e eeuwse teksten zullen worden behandeld. Ook op de 

achtergronden van de teksten zal worden ingegaan. U kunt ook uw eigen teksten 

meenemen. 

De cursus wordt gegeven door de ervaren onderzoeker en genealoog Léon van der 

Hoeven. 

De lessen beginnen om 10.30 uur en eindigen om 12.30 uur. 

Voor vragen en aanmelding kunt u zich wenden tot genhoeven@ziggo.nl 

U kunt zich aanmelden door € 170,00 over te maken op rekeningnummer NL71 INGB 

0004 4834 40, t.n.v. Genealogisch Bureau drs. L.M. van der Hoeven. 

Het aantal cursisten is maximaal 10, dus als u belangstelling heeft, zorg dan dat u er tijdig 

bij bent. 

De eerste les zal, als er voldoende deelnemers zijn, zijn op 28 september 2019. 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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- R.W. van Dijk, e-mail: robertwillem@casema.nl 

- De bestuurs- en redactieleden en medewerkers A.P.J. Käyser - van der Zee, R. van 

Rooijen, L.P. Heurter en en M.L.M. van der Stap. 
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vz ing. L.P. Heurter Wengéhout 96 2719 KB Zoetermeer 

e-mail: lphrtr@planet.nl 

079-3617947 
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e-mail: Leo.vanderLinden@duo.nl 
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015-3695422 
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Donderdag 14 november 2019 om 19.30 uur geven Diny Bom en Carla Drubers uit 

Houten een lezing getiteld: 

“Van Groteschulte naar Grootscholten, een geslaagde migratie”. 
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