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JAARGANG 28, No 4, december 2019 
 

MEDEDELINGENBLAD 
 

Van het Bestuur: 
 

Zoals tijdens de ALV op 14 november besproken is, zijn er in 2020 binnen de NGV nogal 

wat veranderingen te verwachten. De meest in het oog springende zijn wellicht: 

• Maatregelen m.b.t. het terugdringen van de exploitatietekorten; 

• Herziening statuten en huishoudelijk reglement; 

• Voorstel opheffen functie afdelingspenningmeester; 

• Digitaliseren van de collecties; 

• Vernieuwde website. 

In de nabije toekomst zullen we u daarover uitvoering informeren. 
 

Van de Redactie: 
 

De rubriek “Nieuwe leden stellen zich voor” is door Piet Nowee nieuw leven 

ingeblazen. In deze uitgave met twee afleveringen. Eigenlijk is de inleiding van “Achter 

de gevels van Delft”, verderop in dit blad, ook het voorstellen van Piet van der Kruk. 

Maar omdat Piet al bijna 20 jaar lid van de NGV is en dus geen nieuw lid is, laten we het 

onderdeel van het artikel. Voor Delvenaren en Delftenaren een bijzonder interessant 

artikel. 

We hebben een mooi en interessant lezingenprogramma kunnen samenstellen voor  

de komende maanden. We hopen dan ook weer velen van u op deze avonden te  

kunnen verwelkomen. 
 

Het afdelingsbestuur en de redactie wenst u: 
 

 
 

 

Namens het bestuur en de redactie: 

Leo Heurter en Anny Käyser-van der Zee 
 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*  
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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. ‘Witte Donderdag’ of i.v.m. de beschikbaarheid van de zaal, of i.v.m. de datum van 

de Algemene Vergadering met de afgevaardigden. 
 

Agenda afdelingsbijeenkomsten: 

• Donderdag 9 januari 2020 om 20.00 uur geeft de heer Jan Noorlandt uit Rheenen een 

voordracht met als titel “Culturele aspecten van 100 Jaar Geboortekaartjes”. 

Neerlandicus Noorlandt heeft naar aanleiding van een collectie geboortekaartjes 

onderzoek gedaan naar dit Nederlandse en Vlaamse gebruik en zijn bevindingen 

vastgelegd in een boek met gelijknamige titel, tevens basis voor zijn promotie over dit 

onderwerp. 

Begin twintigste eeuw doken de eerste geboortekaartjes in Nederland op. Noorlandt 

schets de ontwikkelingen in opmaak en inhoud gedurende de afgelopen 100 jaar: van 

eenvoudige melding van de geboorte van een kind, tot de meest uitbundige en grappige 

hedendaagse aankondigingen. 

Het geloof drukte eveneens zijn stempel op het uiterlijk van de geboortekaartjes. Zo 

werd bij katholieken meestal Maria afgebeeld, terwijl bij protestanten God bedankt 

werd. 

Aan de kleur van de kaartjes kon men zien of de nieuwgeborene een jongen of meisje 

was, hoewel dit in Vlaanderen net tegengesteld is. 

Noorlandt nodigt zijn toehoorders uit om vragen te stellen en ervaringen uit te 

wisselen. 

• Donderdag 13 februari 2020 om 20.00 uur voordracht door de heer Sander van der 

Meer uit Haarlem met als titel “Digitale nazorg: heeft u die al geregeld?” 

Vandaag de dag maakt iedereen gebruik van digitale hulpmiddelen en dito opslag van 

informatie, waarbij een scala aan wachtwoorden onthouden moet worden. 

In deze lezing wordt aangegeven wat er eigenlijk allemaal on- en offline  achterblijft 

als je komt te overlijden en wat is daarvoor eigenlijk wettelijk geregeld? 

Sander van der Meer, eigenaar van het bedrijf “Digitale Nazorg” en bekend van TV, 

online en diverse kranten en vakbladen laat zien hoe je als nabestaande om moet gaan 

met onbekende gebruikersnamen en wachtwoorden van jouw dierbare, noodzakelijk 

voor die mooie herinneringen. Moet je echt alles vooraf regelen en zijn er dan ook 

nadelen? En hoe voorkom je identiteitsfraude van overledenen? 

Er komen deze avond herkenbare praktijkvoorbeelden in beeld en geluid aan bod, 

handige tips voor nabestaanden en mogelijkheden om (nu al) zelf dierbare data veilig 

te stellen en mogelijkheden van de grootste opzegdienst: i-Finish (https://i-finish.nl/i-

finish/). 

Tijdens deze presentatie deelt Sander zijn ervaringen, geeft inzichten in wet- en 

regelgeving en laat zien wat de huidige mogelijkheden en valkuilen zijn in deze 

digitale tijd. 
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Een levendige presentatie waar emotie en humor elkaar afwisselen en recente 

voorbeelden en praktische tips je nu al aan het denken zetten. 
 

NB: Inmiddels heeft Sander van der Meer op 20 november j.l. dit onderwerp ook 

tijdens een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer mogen toelichten. 

• Donderdag 12 maart 2020 om 20.00 uur is het onderwerp “Ordenen van een 

familiearchief” door mevrouw Carla van Beers uit Den Haag. 

De lezing is bedoeld voor degenen die orde willen scheppen in de berg familiepapieren 

die tijdens hun onderzoek ontstaan is. Je wilt er voor zorgen dat je opgeborgen 

documenten ook weer terug kunt vinden. Zo kan je de informatie doorgeven aan 

volgende generaties. 

Het familiearchief is een onderdeel van de identiteit van je familie. Je geeft erfgoed 

een plaats door niet alleen naar het verleden te kijken, maar vooral ook naar de 

toekomst… Kortom, je wilt verhalen delen en informatie toegankelijk maken voor 

familieleden, onderzoekers en belangstellenden. 

Ben jij de eigenaar van een berg familiepapieren? Wordt alles her en der bewaard, kan 

je het niet snel terug vinden, is er geen overzicht van de inhoud en weten anderen niet 

waar het om gaat? De lezing van Carla van Beers helpt je op weg bij het ordenen van 

deze berg. 
 

De geplande data voor de afdelingsbijeenkomsten in 2020 tot de vakantieperiode zijn: 

• Donderdag 23 april 2020 om 19.30 uur (deze keer de 4de donderdag van de maand 

i.v.m. de datum van de Algemene Vergadering met de afgevaardigden) met 

aansluitend om ca. 21.30 uur Afdelingsledenvergadering. 
 

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.ebs-ov.nl/haaglanden/ ) 

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. 
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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: 

NGV afdeling Rijnland 

De afdelingsavonden van de NGV afdeling Rijnland zijn op 18 februari, 17 maart en 21 

april 2020. Op het moment van het ter perse gaan van dit Mededelingenblad is de 

invulling nog niet rond. 

De bijeenkomsten worden gehouden in de Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2, 2352 

TD Leiderdorp.  

Voor aanvangstijden zie de website van de afdeling. 

 

NGV afdeling Rotterdam e.o. 

De afdelingsbijeenkomsten van de NGV afdeling Rotterdam staan gepland voor 11 

januari en 15 februari 2020: 

• Zaterdagmiddag 11 januari 2020: Nieuwjaarsbijeenkomst EN een lezing over 

‘Dorpsgenealogie’ door de heer Leonard van Kessel. 

• Zaterdagmiddag 15 februari 2020: ‘DNA gezocht’ door de heer Gerrit Woertman. 

De locatie is: BuurtKamer de Vijverhoek, Lage Vijver 2, 2923 AH Krimpen a/d IJssel.  

Voor aanvangstijden zie de website van de afdeling. 

 

NGV Informatiecentrum (IC) in Bunnik 

Op 1februari 2020 is er in het NGV Informatiecentrum, Kosterijland 3, 3981 AJ Bunnik 

weer Duitslanddag. De jaarlijkse Duitslanddag wordt altijd druk bezocht. Dus iets om 

in uw agenda te zetten. 
 

Museum Bronbeek in Arnhem:  

Op 7 maart 2020 organiseert Museum Bronbeek weer een fotodeterminatiemiddag 

"Mijn opa was een ..." Iedereen kan van 12.00 tot 17.00 uur bij een expertteam terecht 

met vragen over zijn eigen (familie)foto's, die betrekking hebben op het voormalige 

Nederlands-Indië en het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). 

Veel Nederlanders hebben familieleden die destijds in Nederlands-Indië woonden, 

werkten of er als militair dienden, en in de decennia na de Tweede Wereldoorlog per 

schip naar Nederland terugkeerden. In een nalatenschap of bij het opruimen van een 

zolder of kast vind je dan soms foto's en documenten waarop je familieleden in Indië of 

op een passagiersschip staan afgebeeld. Het belang en de betekenis ervan is vaak niet 

meteen duidelijk. Maar met hulp van specialisten kan dergelijk materiaal veel vertellen 

over het leven van je familielid. Museum Bronbeek organiseert deze middag om mensen 

gelegenheid te geven een antwoord te vinden op hun vragen. De experts analyseren de 

foto's aan de hand van kleding, uniformen, wapens, voertuigen en gebouwen, maar ook 

door determinatie van stad- en landschap. U kunt ook documenten, onderscheidingen en 
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delen van uniformen voorleggen. Men kan ook nagaan of een familielid op een 

passagierslijst voorkomt. Indien gewenst kan men advies en informatie krijgen over 

nader (genealogisch) onderzoek. 
 

Voor deelname geldt het toegangstarief van het museum. 

Resereveren is noodzakelijk, uitsluitend mogelijk via Niek Ravensbergen: 

nb.ravensbergen@mindef.nl 

Het adres is: Velperweg 147, 6824MB Arnhem, website www.bronbeek.nl 
 

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

Bibliotheek "Ons Voorgeslacht" (OV)  in Delft: 

U weet toch dat de leden van de NGV afd. Delfland, tijdens de openingsuren  eens een 

kijkje mogen nemen in de collecties in de bibliotheek van “Ons Voorgeslacht”?  

De bibliotheek is gevestigd in het Radex Innovation Centre, ingang aan de achterzijde 

van het rode gebouw. Het adres is: Rotterdamseweg 183 C, 2629 HD  Delft.  

E-mail: bibliothecaris@onsvoorgeslacht.nl 

Website: http://www.onsvoorgeslacht.nl/bibliotheek/bibliotheek-algemeen/  

Bibliotheekcollectie:  

http://www.onsvoorgeslacht.nl/bibliotheekcollectie/ 

en https://cloud.collectorz.com/onsvoorgeslacht/books 

Zie verder blz. 2293 van het Mededelingenblad van maart 2018. 
 

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

Ledenbestand 
 

Nieuwe leden: 

Mw. M.N. Jansen, Parkzoom 155, 2614 TD  Delft 

Dhr. drs. W.S.M. van Schaik , Beverhof 1, 2623 EP  Delft 

Mw. C.M. Bouma, Forelvijver 24, 2492 MS Den Haag 

Mw. G.A.W.M. Schenkhuizen-Kleine 

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

Op 31-10-2019 telde de afdeling: 253 leden en 16 bijkomende leden. De NGV telde op 

31-10-2019: 6327 leden en 568 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 Piet Nowee verzorgt namens het afdelingsbestuur de verwelkoming en 

introductie van nieuwe leden. Hij geeft informatie over de afdeling en peilt tevens de 

interesses van de nieuwe leden. Op blz. 2440 in deze uitgave begint de rubriek met twee 

introducties. 
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BESTUURMEDEDELINGEN 
 

Bestuursleden gezocht! 
 

Al geruime tijd zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden voor het afdelingsbestuur. 

Het afdelingsbestuur is inmiddels wel erg klein geworden, we zijn nog maar met 5 

personen. En als je dan bedenkt dat die kleine groep niet alleen optreedt als bestuur, maar 

ook zorgt dat er ieder kwartaal een afdelingsblad is, de website en de socialmedia; 

facebook en twitter bijhoudt, de promotie doet, de voorouderspreekuren en cursussen 

verzorgt en de landelijke en regionale bijeenkomsten moet bijwonen, dan is het duidelijk 

dat de groep eigenlijk te klein is geworden. 

Gelukkig is Piet Nowee de gelederen komen versterken d.m.v. de interviews met nieuwe 

leden en helpen Martin Bontenbal en Gerard Velders bij de welkomsttafel, maar er zijn 

meer medewerkers nodig, en vooral ook bestuursleden om continuïteit te waarborgen. 

Als u een keer een bestuursvergadering zou bijwonen, kunt u een idee krijgen of zo'n 

functie iets voor u is. 

Kortom: 

Voelt u iets voor het medebesturen van de afdeling en/of wilt u wat meer contacten in 

het land of met het Hoofdbestuur van de NGV, dan is het echt iets voor u ! 

Meer informatie en/of  aanmelden kan bij een van de bestuursleden. 

Onze gegevens vindt u in de colofon achter in het blad. 
 

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

KNIPPER gezocht! 
 

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

we per 1 januari 2020 een opvolger. Tot die datum wil de heer W. van Bavel tijdelijk 

het knipwerk, als invaller vanwege de ontstane vacature, voor de afdeling doen. 

Maar wie volgt hem op? 

We willen graag nog met het scannen en vermelden van de advertenties doorgaan. 
 

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

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

 

INLOOPSPREEKUUR VOOROUDERONDERZOEK 

(door: Ron van Rooijen) 
 

Bent u ook zo nieuwsgierig wie uw voorouders waren? Wilt u beginnen met 

stamboomonderzoek naar uw voorouders en weet u niet hoe dat moet? Bent u 

vastgelopen met uw onderzoek of zijn er tijdens het onderzoek vragen ontstaan? U bent 

van harte welkom op ons inloopspreekuur. Het spreekuur wordt verzorgd door enkele 

bestuursleden van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Delfland en is 

gratis toegankelijk voor leden en niet-leden. 
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Wij helpen u graag met uw vragen over stamboomonderzoek en familiegeschiedenis. Dit 

spreekuur is elke 2e woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur in Stadsarchief 

Delft, Gantel 21, Den Hoorn. 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 graag op weg helpen. 
 

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 data in het eerste halfjaar 2020 zijn: 

8 januari, 12 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni. 

In juli en augustus is er géén spreekuur. 
 

De locatie van Archief Delft is te vinden op Gantel 21, 2635 DP  Den Hoorn. Het gebouw 

is goed bereikbaar met de auto (gratis parkeren) en met EBS buslijn 37 (Leyenburg Den 

Haag - Station Delft - Delfgauw), halte Hoefslagendreef. 

 

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

 

NIEUWE LEDEN STELLEN ZICH VOOR 

 

Sinds kort verzorgt Piet Nowee namens het bestuur de introductie van nieuwe leden. 

Het nut van dit voorstellen is onder andere dat nieuwe leden kunnen vertellen waar zij 

mee bezig zijn en naar zoeken. De andere leden komen zo te weten wie de nieuwe leden 

zijn en kunnen mogelijk bruikbare informatie/tips aan de nieuwe leden geven. 

 Leden die onlangs lid zijn geworden, worden (vrijblijvend) uitgenodigd om zich 

voor te stellen in ons mededelingenblad. 

De werkwijze: 

Indien het e-mailadres van een nieuwe lid in het Mededelingenblad staat dan zal Piet 

Nowee per e-mail dit lid informeren over de werkwijze. Als een nieuw lid, waarvan het 

e-mailadres bij ons onbekend is, in deze rubriek wil worden opgenomen dan wordt dit 

lid vriendelijk verzocht om contact op te nemen met Piet Nowee (e-mail: 

info@pietnowee.nl). De definitieve tekst van de stukjes wordt altijd eerst voorgelegd 

aan het onderhavige lid voordat deze wordt geplaatst. 

Hieronder een nieuwe aflevering van de rubriek. 
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NIEUWE LEDEN STELLEN ZICH VOOR.... nr. 56. 

(door: Piet Nowee) 

 

Mevrouw Janny Goutier-Zwiers (lidnummer: 136630). 

Janny is geboren en opgegroeid in het dorp Loosduinen, vanaf 1 juli 1923 juridisch een 

stadswijk van Den Haag. Sinds 1975 woont zij in Zoetermeer, daar konden zij en haar 

verloofde een flat uitkiezen en deze was ook nog betaalbaar. Janny had verschillende 

beroepen, maar is nu vrijwilligster bij het Historisch Genootschap Oud Soetermeer te 

Zoetermeer. Sinds een maand ontvangt zij, als oma van drie kleinzoontjes, AOW. 

Haar belangstelling voor genealogie is begonnen omstreeks 2004. Zij ging met 

familiefoto’s naar het Loosduins Museum, een onderdeel van de Stichting Oud 

Loosduinen. Daar wilde men de foto’s wel hebben, maar ook de verhalen die bij de foto’s 

hoorden. Theo Olierook, die ook in de bladen van de NGV schrijft, heeft Janny 

meegenomen naar verschillende archieven en haar op deze wijze het vak genealogie 

geleerd. Daarnaast heeft zij genealogische cursussen gevolgd. 

Het resultaat was het boek 'Tuinarbeiders en dienstbodes', waarvan zij nog enkele 

exemplaren in haar bezit heeft. Dit gaat over de periode 1860-1975 waarin de families 

Van Dalen, Van der Eyk en de familie Meijer zich in het dorp Loosduinen hebben 

gevestigd om daar een boterham als arbeider te verdienen. Haar broer is in december 

2017 overleden, hij was het laatste kleinkind van opa en oma Meijer dat in Loosduinen 

woonde. 

De kwartierstaat van haar moeder, Adriaantje Meijer, is een kwartierstaat van 31 

generaties. Hiervan heeft zij nog niet alle primaire bronnen gecontroleerd. De 

kwartierstaat is gemaakt door Peter Eering, hij was gehuwd met een achter-achternicht 

van Janny (een Van der Eijk). Tot op heden heeft zij slechts één fout ontdekt. Zij is 

tijdelijk gestopt met systematisch zoeken bij generatie 10, omdat zij 3 dagen in de week 

mantelzorg verleent. 

Janny gebruikt het programma Aldfaer om haar informatie vast te leggen. 

Het boekje over een stamreeks van de familie Zwiers (de broer van haar vader) is, op 

redactioneel niveau controleren en uitgeven na, klaar. Bij de laatste puntjes op de i komt 

zij nog heel wat hobbels tegen. Deze tak van de familie Zwiers komt uit Zuidoost-

Drenthe. 

Het archief in Assen heeft Janny de laatste jaren zowel fysiek als digitaal bezocht. Ook 

aan het Historisch Archief Westland in Naaldwijk heeft zij in de afgelopen jaren 

menigmaal een bezoek gebracht. Diverse andere archieven heeft zij bezocht, te veel om 

te vermelden. Zij heeft veel behulpzame mensen mogen ontmoeten. 

 

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

 

De heer Erik Boer (lidnummer: 136693). 

Erik is geboren in Apeldoorn, in 1947, en is na bijna 5 jaar vandaar verhuisd naar Velsen 

waar hij lange tijd heeft gewoond. Momenteel is hij in Den Haag woonachtig. Tot zijn 

pensionering is hij voornamelijk werkzaam geweest als rijksambtenaar bij het Ministerie 

van Buitenlandse Zaken. 
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Zijn eerste genealogisch onderzoek heeft hij gebaseerd op de familieverhalen die velen 

als kind te horen krijgen. Vooral die uit de Tweede Wereldoorlog vond hij als kind 

‘spannend’. In de jaren 1980 is hij er wat ‘dieper’ ingegaan, voornamelijk via het archief 

van Rotterdam, de stad waar zijn familie altijd heeft gewoond, in ieder geval sinds begin 

19e eeuw (en zowel van vaders- als moederszijde). 

Ook kreeg hij in die periode korte tijd contact met een geëmigreerd familielid in de VS. 

Een oudoom van hem emigreerde namelijk rond 1910 naar Canada, en vandaar enkele 

jaren later naar Amerika. 

Erik heeft zich in die eerste periode vooral geconcentreerd op de familie van zijn moeder 

(naam: Den Hartogh), destijds een grote, grotendeels Joodse familie, van wie er velen de 

Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd. Aanvankelijk archieven van de 

Oorlogsgraven Stichting, en veel later websites als Joods Monument hebben daarover 

veel bijzonderheden als data en locaties opgeleverd. 

Maar in die tijd heeft hij toch ook nader onderzoek gedaan naar de families Boer (zijn 

vaders zijde) en Van den Hoek (zijn grootmoeder van moeders zijde). 

In de jaren 1980 is hij nog een paar jaar lid geweest van de NGV, die volgens hem toen 

nog geen lokale afdelingen had. Hij had verwacht daar hulp of advies te kunnen krijgen, 

maar dat viel tegen. 

Vanaf zijn pensionering, in 2012, is hij weer verder gegaan op basis van hetgeen hij in 

de voorgaande jaren had verzameld, en goed had bewaard (allemaal op papier). Zijn 

ouders hadden jarenlang geboortekaartjes en overlijdensberichten, ook uit dagbladen, 

verzameld. Dankzij deze, als ook het internet en de vele websites die hierover bestaan 

heeft hij veel relevante, gedigitaliseerde informatie kunnen vinden. Hij raadpleegde met 

name sites van gemeentelijke archieven, maar af en toe ook andere zoals Alle Friezen en 

Alle Groningers (t.b.v. aangetrouwde familieleden). 

 

Dankzij Facebook kreeg hij ook weer contact met de destijds geëmigreerde Amerikaanse 

familie (Van den Hoek). Een achternicht van hem in Michigan bleek ook belangstelling 

te hebben voor familieonderzoek, en daardoor hebben zij veel informatie over de familie 

aan beide zijden van de Atlantische Oceaan kunnen uitwisselen. 

Veel verder terug dan eind 18e eeuw is hij wat betreft de drie onderzochte families nog 

niet gekomen. 

N.B. De familie van zijn grootmoeder van vaderszijde (genaamd: Schupper) was voor 

een deel al eens door een neef van zijn vader nagezocht. Het resultaat trof hij in de 

nalatenschap van zijn vader aan. 

Erik gebruikt het programma Aldfaer om zijn informatie vast te leggen. 

Genealogisch onderzoek doet hij niet dagelijks en niet in de zomermaanden, hij heeft 

namelijk ook nog andere hobby's waaronder vogels kijken. Daarnaast heeft hij enkele 

vrijwilligersbanen in Haagse musea (bezoekers rondleiden). 

Erik is lid van de NGV geworden na in januari en februari 2019 in het Stadsarchief Delft 

de beginnerscursus te hebben gedaan, hoewel hij dus geen echte beginner was. 

Afdelingsbijeenkomsten heeft hij nog niet bijgewoond, maar is wel van plan dat in de 

toekomst te gaan doen.  
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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. 
 

'Vermoedelijke biologische vader van Antje Noordam vastgesteld'. 

(door: Hans Nagtegaal) 
 

Johannes Noordam, geb. Hof van Delft 13 november 1865, kastelein, werkman 1888, 

zoon van Ary Noordam en Janna Klaare. Hij huwde Delft 22 februari 1888 met Leonora 

Jacoba Ninaber, geb. Delft 17 juni 1869, werkster bij de familie Noordam, later wonend 

in de Bagijnesteeg 22, overl. Delft 14 juni 1934. 

Het huwelijk is door echtscheiding ontbonden 22 september 1896 met vermelding: 

kwaadwillige verlating van Johannes Noordam, wiens verblijfplaats onbekend is. 
 

Zij huwde voor de 2e keer in Delft op 8 september 1899 met Pieter Spelt, geb. Westbroek 

8 maart 1869, koopman 1899, 1903, logementhouder, poelier 1930, overl. Den Haag 3 

april 1950, zoon van Teunis Spelt, wonende te Westbroek, en Antje van Donselaar. 

[Pieter Spelt hertrouwt in Delft op 25 november 1942 met Hilletje Pijn.] 
 

Kinderen uit eerste huwelijk: 

1 Johanna Wilhelmina (geb. als Ninaber) Noordam, geb. Delft  2 januari 1887, erkend 

en gewettigd door Johannes Noordam bij het huwelijk, overl. Delft 7 mei 1966. Zij 

huwde Delft 1 juli 1908 met Petrus Andreas Laurentius Brinkman, geb. Katwijk 25 

april 1885, glasblazer, overl. Delft 6 december 1953, zoon van Petrus Andreas 

Laurentius Brinkman en Johanna Fritze.  

2 Johannes Leonardus Noordam, geb. Delft 8 oktober 1888, werkman, overl. Delft 12 

juni 1966. Hij huwde Delft 16 april 1913 met Huiberta Gerdina de Hoog, geb. 

Gorinchem (21 jaar in 1913), dochter van Willem de Hoog en Huiberta den Hartog. 

3 Antje Noordam, geb. Delft 1 januari 1895, overl. Delft 1 februari 1960. Zij huwde 

Delft 23 mei 1913 met Hendrik Joost Adrianus Plomp, geb. Delft 28 oktober 1888, 

ingeschreven Nationale Militie 1907, magazijnmeester bij de gasfabriek, overl. Delft 

29 november 1964, zoon van Hendrik Joost Adrianus Plomp en Wilhelmina Maria 

Nicola. 

4 Wilhelmina Noordam, geb. Delft 12 april 1896, overl. Delft 14 december 1896. 
 

Uit het tweede huwelijk met Pieter Spelt zijn nog zeven kinderen geboren. 

Bovenstaand onderzoek is ca. 1975 gedaan en leek op zich te kloppen. Echter binnen de 

familie ging het gerucht dat Johannes Noordam niet de vader was van Antje en 

Wilhelmina Noordam. 

Dat was voor mij de reden om nog eens nader onderzoek te doen naar dat huwelijk.  

Het huwelijk was ontbonden door kwaadwillige verlating maar wanneer en waar was 

Johannes Noordam gebleven? Er was geen overlijden van hem te vinden en de 
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scheepsarchieven waren toen nog niet toegankelijk. Via de adresboekjes vond ik dat hij 

vanaf 1889 niet meer bij zijn vrouw in de Bagijnesteeg woonde en via de 

scheepsarchieven bleek dat hij naar de VS was vertrokken. Hij heeft ook nog een paar 

jaar in Brazilië gewoond, ging vervolgens weer terug naar de VS waar hij is overleden. 

Via de adresboekjes blijkt dat Pieter Spelt zeker vanaf 1895 bij Leonora Ninaber in de 

Bagijnesteeg woonde. Leonora Ninaber kon niet scheiden want haar echtgenoot was 

spoorloos, dan gaat de procedure van scheiden jaren duren.  

Vandaar dat de twee jongste kinderen de naam Noordam kregen en dat het gerucht dat 

Pieter Spelt de biologische vader was, waarschijnlijk juist blijkt te zijn. 
 

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

Op 9 mei vertelde de heer Piet van der Kruk ons over zijn genealogisch onderzoek en over zijn 

huizenonderzoek. Het was een interessant verhaal. In de eerste alinea's hieronder vat Leo van der 

Linden samen, wat Piet over zichzelf vertelde, daarna geven we het woord aan Piet zelf. 
 

Achter de gevels van Delft 

(Samenvatting van de voordracht door Piet van der Kruk op 9 mei 2019) 
 

Piet is geboren in Delft in 1941 en in 2001 begonnen met genealogie. Hij werd lid van 

NGV-afdeling Delfland en sloot zich aan bij de Studiegroep Genealogie Westland, het 

Indisch Familie Archief en het Centraal Bureau Genealogie. Wellicht kent u hem als oud-

sporter of televisiecommentator voor Eurosport. Tussen 1956 en 1969 was hij atleet en 

later gewichtheffer. Als gewichtheffer deed hij mee aan de Olympische Spelen van 1968 

in Mexico, waar hij negende werd in de klasse zwaargewicht. Na zijn actieve sport 

carrière werd hij onder meer voorzitter en bondscoach van Koninklijke Nederlandsche 

Krachtsport Bond. Sinds 1983 is hij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Op Wikipedia 

zijn meer details lezen. 
 

Piet is vanaf het eerste uur gebruiker van GensDataPro. De allereerste cursus die gegeven 

werd, volgde hij in 2002 in het Nationaal Archief bij docent Bas Wilschut die tevens de 

ontwikkelaar van het programma is. Ondertussen heeft hij in GDP de gegevens van circa 

17.000 personen ingevoerd, waarvan 2.220 met de achternaam Van der Kruk. Een 

familieboek samenstellen over de gehele genealogie Van der Kruk is niet te doen voor 

één persoon, medestanders heeft hij tot nu toe niet gevonden. 
 

Daarom is Piet overgegaan tot het maken van deelboeken. Zijn eerste genealogische boek 

gaat over de Indische Tak Van der Kruk en verscheen in 2008, in 2016 publiceerde hij 

een boek zijn eigen tak in de vorm van een uitgebreide stamreeks. De oplage van zijn 

boeken is klein, maar ze zijn in te zien bij het Stadsarchief Delft in Den Hoorn, bij het 

Indische Familie Archief in Den Haag en bij het Historisch Archief Westland in 

Naaldwijk. 
 

Hierbij een chronologisch overzicht van Piet´s familieboeken over genealogie en 

geschiedenis. 
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2008. Gerrit Cornelis van der Kruk, van 

Monster naar Batavia; 

2010. Het geslacht van der Kruk, een 

Indische tak; 

2010. Een Indische tak uit het geslacht Van 

Amstel; 

2013. Nicolaas van der Kruk, 

dienstplichtig korporaal der 

Huzaren; 

2013. Verzameling verhalen van de 

familie van der Kruk met onder 

meer: 

- Twee neven verdedigden in 1940 

hun vaderland; 

- Het huis waarin ik geboren ben, 

de buurt waar ik opgroeide. 

2016. Uitgebreide stamreeks van Mart 

Pieter van der Kruk; 

2017. Genealogie en stamreeks van Robert 

van der Kruk; 

2017. In de slagschaduw. Nootdorp in de 

Tweede Wereldoorlog. 

 

Tegenwoordig is Piet actief in de werkgroep “Achter de Gevels van Delft” en schreef 

hij tussen 2014 en 2019 over de geschiedenis, bewoners en eigenaren van negen huizen 

aan het Achterom, te weten nummer 59, 61, 63, 65, 67, 79/81 en 135/137, nu is hij bezig 

met de beschrijving van de panden Achterom 14 en 58. Ook zorgt hij voor het verzamelen 

en opslaan van gegevens over alle andere huizen aan het Achterom. 

De bijdrage over Achterom 67 die hierna volgt, is de plek waar zijn grootvader, de 

groenteboer Piet van der Kruk vanaf 1934 met zijn gezin kwam wonen. Deze stierf er in 

1973. 

 

Heftige cholera uitbraak in 1866 

Enkele maanden nadat Willem van der Kruk met vrouw en kinderen in 1866 het huis 

Achterom 14 had gekocht en betrokken werd Delft getroffen door een heftige cholera-

uitbraak. Van de 685 Delftenaren die met de ziekte werden besmet, overleden er binnen 

een half jaar 427, waaronder Willem van der Kruk, 40 jaar oud. Twee van zijn zonen 

werden net als hun vader ook getroffen door de “blauwe dood”: Arij overleed een dag na 

zijn vader, hij werd elf jaar en Wilhelmus, twee dagen na zijn vader, hij werd drie jaar. 

 

De oudste voorgeschiedenis van het pand “De vergulde Spaerpot” (Piet’s geboortehuis: 

Achterom 135) heeft Piet kunnen terugvinden in het archief van de Weeskamer van 1590. 

Toen ging het om een huis met drie stookplaatsen, eigendom van de schipper Claes 
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Aelbrechtsz. Van hier uit trad hij in 1592 als weduwnaar in het huwelijk met de weduwe 

Annetgen Claes. De eerste jaren van hun huwelijk woonde het echtpaar in “De vergulde 

Spaerpot”. Of de naam van het huis het uitlokte, is de vraag, maar Claes Aelbrechtsz won 

in 1596 driemaal een zilveren lepel bij een loterij ten behoeve van het Gasthuis in Leiden. 

Daarvoor werden destijds meer dan een half miljoen loten verkocht, doorgaans voorzien 

van een zelf gemaakt rijmpje dat bij de trekking hardop werd voorgelezen. 

Met dank aan historicus prof. Dick de Boer het volgende: 

* Met lot 27678 zond Claes het volgende rijmpje in: 

 

Het gasthuys te stercken 

tot Leyden binnen 

gebruyct men dees wercken 

uyt rechter minnen 

 

Mark III 

Achterom 67, het huis op de hoek van het fietspad naar het tunneltje bij de Ham, is 

gebouwd in 1934, nadat de voorganger negen jaar eerder onbewoonbaar was verklaard 

en gesloopt. Net als de voorganger was het tot 1973 een winkelpand. In vroeger eeuwen 

behoorde bij het huis aan het Achterom een losstaand achterhuis in De Ham, dat in 1841 

een apart leven is gaan leiden en omstreeks 1960 met de sanering van De Ham voorgoed 

verdwenen is. 

Momenteel is het huis zodanig verkamerd dat alleen de begane grond nog als adres 

Achterom 67 heeft. De eerste en tweede verdieping kregen via de achterzijde opnieuw 

een eigen ingang met de adressen Ham 1 (appartement eerste verdieping) en Ham 3 

(appartement tweede verdieping). 

Het vroegere huis had een opmerkelijk hoge zolderkap en was sinds de zeventiende eeuw 

afwisselend onder meer kruidenierswinkel, een groentewinkel, een kapperszaak, een 

snoepwinkel, een winkel in aardewerk en een winkel waar water en vuur werd verkocht. 

Het pand werd doorgaans zeer intensief bewoond. De meeste bewoners verbleven er niet 

lang, sommigen verlieten het huis al na een paar maanden, anderen woonden er een paar 

jaar. Eigenaren waren meestal langer bij het pand betrokken. 

 

Varkens aan een ladder 

De vroegste bewoners waarover wij behoorlijk zijn ingelicht waren Goris Westerbaen en 

zijn vrouw Marijtje Versteegh. Ze bewoonden het huis tussen 1687 en 1729. Geen van 

beiden kon lezen of schrijven, niettemin komt hun naam geregeld voor in akten van 

notarissen uit die tijd. Zij trouwden in 1680 in de Gasthuiskerk. Goris was toen als soldaat 

in Delft gelegerd in de compagnie van kapitein Essen. Haar ouders woonden op de 

Rotterdamseweg. In 1697 blijken zij voor veertig gulden per jaar de huurders te zijn van 

het voorste deel van het huis, dat toen eigendom was van de weduwe Annetie Percijs, die 

destijds acht pandjes in de buurt uitbaatte. Tien jaar eerder was van hen al een kind 

overleden op de Achterom. Het achterste deel van het huis aan de Ham was bij het 

overlijden van de uitbaatster onverhuurd. 
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Westerbaen verdiende als vader van minstens acht kinderen onder meer de kost als 

slachter. In 1697 werd hij door de belastingpachter op heterdaad betrapt op clandestien 

slachten toen in het huis van Adam van Solingen drie varkens bloedend aan een ladder 

hingen, waarvan er een van Westerbaen was en een ander van buurtgenoot Peter van der 

Spriet. Kort daarop haastten Goris en Marijtje zich naar de notaris om te laten vastleggen 

dat zijn geheel te goeder trouw waren en niemand hadden verlinkt, zoals kennelijk het 

gerucht ging. Hoe de zaak is afgelopen, weten we niet, maar Goris komt nadien nog 

geregeld als slachter in beeld. In 1699 echter ook als handelaar in klein bier, in welke 

hoedanigheid hij opnieuw met belastingaffaires te maken kreeg. Toch boerde hij zodanig 

dat hij in 1709 eigenaar kon worden van het huis waar hij al jaren lang woonde. Na zijn 

dood in 1729 moest de familie het huis verkopen voor fl. 515,- maar bleven zijn zoon 

Adriaan en zijn weduwe er wonen. 
 

[Wordt vervolgd.] 

 

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

 

 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, USB-stick 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: 

M.N. Jansen te Delft marcellejansen5@gmail.com 

W.S.M. van Schaik te Delft w.s.m.van.schaik@freeler.nl 

C.M.Bouma, te  Den Haag margreet.bouma@ziggo.nl 

G.A.W.M. Schenkhuizen-Kleine te Zoetermeer erik@schenkhuizen.nl 

 
NB E-mailadressen, of wijziging van e-mailadres worden alleen vermeld na toestemming van de 

betreffende leden. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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WEBSITES 
 

Op de NGV-website stond op het PRIKBORD voor de leden (d.i. helemaal onderaan 

de openingspagina) een vraag over 'Franse namen voor beroepen'. 

In het begin van de Burgerlijke Stand-tijd komt iedere onderzoeker die wel tegen. 

Handig om te weten, dat op de website van het Zeeuws archief een hele lijst van 

beroepen, die men in akten in de 'Franse tijd' kan vinden, staat. E.e.a. is alfabetisch 

gerangschikt. 

De link is: https://www.zeeuwsarchief.nl/zoekgids/beroepen-in-de-franse-tijd/#c 
 

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

Op 15 oktober j.l. is er een nieuwe aflevering van PERIODIEK BESPROKEN op de 

NGV-webite gezet. U vindt 'm op: 

https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/amsterdam-en-

omstreken/periodiek-besproken/ onderaan de bladzijde, bij deel 21 (267) 

U vindt hier informatie over allerlei verschenen tijdschriften, die voor genealogen 

interessante informatie bevatten. De in de artikelen voorkomende namen zijn 'in vet' 

gezet. Met dank aan mevrouw Vulsma-Kappers die deze rubriek verzorgt. 
 

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

Genealogie van Pieter Pietersz Poot (nu een digitaal boek) 
 

In 2008 was er de mogelijkheid om een boek te bestellen met de genealogie van de 

familie Poot. Het boek was 655 pagina’s dik, netjes ingebonden maar ook erg duur. De 

oplage was toen ook gelijk aan het aantal bestelde exemplaren. 

In 10 jaar tijd is er veel gebeurd. Er zijn mensen overleden en kinderen geboren. De 

auteurs hebben besloten om het boek opnieuw uit te brengen, maar dat gaf direct een 

praktisch probleem; de gegevens passen niet meer tussen twee kaften. Nu is het mogelijk 

om een 8 punts letter te nemen en alle afbeeldingen weg te laten maar dan wordt het een 

soort ouderwets telefoonboek. 

Daarom zijn zij overgegaan op een digitaal boek. Er is nu geen limiet aan het aantal 

pagina’s en door de zoekfunctie is er geen index meer nodig. Met de functie Bookmarks 

(bladwijzers) kunt u uw eigen stamreeks snel toegankelijk maken. 

Omdat dit digitale boek kwetsbaar is voor illegale verspreiding wordt het boek beveiligd 

met een persoonlijk wachtwoord. De inhoud mag op geen enkele manier verspreid 

worden omdat de wet op de persoonsgegevens dit verbiedt. 

Bijna 1000 pagina’s, geleverd op USB-stick, inclusief verzendkosten: € 50,00 

Wanneer u in het bezit bent van het boek uit 2008/2009 dan kunt u de usb-stick met 

korting verkrijgen. Leg het boek open op de pagina waar u op voor komt en maak een 

foto. Deze foto stuurt u, met uw gegevens naar onderstaand mailadres. U ontvangt het 

digitale boek dan voor € 35,00. Adres voor bestelling en nadere informatie: 

Rob Poot, Sportweg 17, 1775 AJ Middenmeer, e-mail: jrpoot@ziggo.nl 

Bovenstaande informatie is ontleend aan: 

http://www.stamboom-westland.nl/flyerpootboek3.htm 
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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 

 

JONGEN of MEISJE 

 

JONGEN of  MEISJE  Culturele aspecten van 100 jaar geboortekaartjes van 1919-

2019  door Jan Noorlandt, uitgegeven in maart 2019. 

Prijs € 9,50 exclusief verzendkosten, € 13,00 inclusief verzendkosten. Het boekje omvat 

55 blz. en is te bestellen bij: Jan en Ina Noorlandt, e-mail: jn.noorlandt@solcon.nl 

 

Geboortekaartjes kennen we allemaal, ze worden veelal bewaard en genealogen 

gebruiken ze ook om informatie aan te ontlenen. De geboortekaartjes weerspiegelen een 

stukje cultuurhistorie. De inhoud, tekst, de uitgevers, de motieven, de vormgeving. de 

referenties naar religie en doop, het materiaal, maar ook adoptie, informatie over 

kraamklinieken, bezoektijden, rusturen, kraamfeest  en  overlijden is in de kaartjes te 

vinden. Het boekje is een eerste presentatie van het onderzoek. 

 

De heer Noorlandt is Neerlandicus, archivaris bij de Christelijke Hogeschool in Ede en 

beheerder van het landelijk documentatiecentrum van de Christelijke Gereformeerde 

Kerken in Veenendaal. Daar ontdekte hij in het archief veel geboortekaartjes, deze 

verzameling heeft hij inmiddels ondergebracht bij het CBG waar ze gearchiveerd en 

beschreven worden. 

Hij wil promoveren op het onderwerp geboortekaartjes. Uit navraag bij het 

Meertensinstituut en het CBG bleek nl. dat er geen boek over het onderwerp 

geboortekaartjes bestond en er geen onderzoek naar was gedaan. Voor het onderzoek 

maakt hij ook gebruik van de collectie van een verzamelaarster die zo'n 20.000 

geboortekaartjes heeft.  Het eerste Nederlandse geboortekaartje zou van 1913 zijn, maar 

wie weet zijn er oudere exemplaren. De heer Andrew Irving van de Rijksuniversiteit 

Groningen, die gespecialiseerd is in religieuze uitingen in de cultuur zal het onderzoek 

begeleiden waar het het academisch karakter betreft. Achterin het boekje vindt u dan ook 

een lijst van vragen, die in het verdere onderzoek aan de orde gaan komen. 

Informatie over het bovenstaande is ontleend aan het boekje zelf, en artikelen die 

verschenen zijn in De Edese Post en de Gelderlander. Zie ook het facebookbericht van 

22 maart 2019 van de  'Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur'. 

AZ 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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Grootscholten. Van Grootschulte naar Grootscholten: een geslaagde migratie 

 

D. Bom en C. Drubers, Grootscholten. Van Grootschulte naar Grootscholten: een 

geslaagde migratie, Houten 2019, 448 pp, ill, index, geen ISBN, € 35,00. 

 

De beide auteurs hebben op zondag 26 mei 2019 in Poeldijk een omvangrijke nieuwe 

genealogie gepresenteerd, en wel over de rooms-katholieke familie van de moeder van 

de eerste auteur: Grootscholten. De samenstelling van het boek vergde twaalf jaar.  

Het boek vertelt onder meer over de migratie van Johannes Bernardus Josephus 

(Barend) Grootscholte alias Groteschulte (1794-1875) die rond 1814 van Schapen te 

Lingen in Duitsland reist naar het Westland. Hij huurt wat land en wordt aardappelteler. 

Op 19 juni 1819 trouwt hij te Monster met Catharina Harmens Esbeukman (1791-1867). 

Uit dit huwelijk zijn twaalf kinderen geboren waarvan de jongste, Johannes Hermanus 

(Manus) Grootscholten (1837-1906), de stamvader wordt van een grote familie 

Grootscholten. Hij wordt tuinder en later armenmeester van de rooms-katholieke 

gemeente Poeldijk. In woord en beeld volgen de vele nakomelingen in tijd tot nu toe via 

vele lijnen (staaksgewijs), samengesteld met hulp van PRO-GEN, onderzoek in 

secundaire bronnen en verschillende familieleden. Veel leden zijn of waren actief in de 

tuinbouw. Via www.cbgfamilienamen.nl blijkt dat de naam Grootscholten in 1947 door 

118 personen en in 2007 door 425 personen gedragen werd, met een piek in het Westland 

en Zuid-Holland. Ik denk dat al deze personen in het boek vermeld staan en daarmee zou 

je een willekeurige persoon met de naam Grootscholten in dit boek moeten kunnen 

terugvinden.  

In november 2018 heeft de eerste auteur een familiewapen Grootscholten laten 

registreren voor de naamdragende nakomelingen van genoemde Barend Grootscholten 

(geregistreerd bij het Nederlands Genootschap Heraldiek, onder NGH, nummer 52, zie 

Blazoen 2019, nummer 1, pagina 28). 

 

De oudst vermelde naamgenoot in generatie I is Theodorus Groteschulte, alias 

Hoffschulte, die te Schapen op 27 september 1672 trouwt met Catharina Nedderschulte. 

De hiervoor vermelde Bernardus volgt als generatie V. Op pagina 13 staat een stamreeks 

van acht generaties naar de eerste auteur. Dit helpt om de lijnen in het boek te kunnen 

volgen. Het is het enige schema in het boek en dat maakt het volgen van de lijnen in de 

genealogie soms wat lastig.  

De uitgebreide index kan in ieder geval wel helpen bij het terugvinden van de namen en 

lijnen. Het boek geeft als extra het gezin Bom van de eerste auteur met haar ouders en 

broers en zussen. 

Beide auteurs kunnen trots zijn op dit boek en het is een mooi resultaat van hun jarenlange 

samenwerking met velen. 

 

Leo van der Linden  
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AFDELINGSBIBLIOTHEEK 
 

De bibliotheek wordt beheerd door mevrouw J.B. Visser, Van Loostraat 14 te Den Haag. 

Zowel de lijst van de aanwezige boeken als die van de tijdschriften is via de website van 

de afdeling Delfland te raadplegen. 

Als u een boek uit onze collectie wilt raadplegen dan gelieve u contact opnemen met 

mevrouw Visser voor het maken van een afspraak: jbvisser@xs4all.nl. 
 

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

CURSUSNIEUWS 

Cursus Genealogie voor beginners 

De Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Delfland organiseert in 

samenwerking met het Stadsarchief Delft een cursus "Genealogie voor beginners" op 

vijf woensdagmiddagen in de maanden januari/ februari /maart 2020. 
 

De cursus wordt gehouden in de cursuszaal van 'Stadsarchief Delft', Gantel 21, 2635 DP 

Den Hoorn op 29 januari, 5 februari, 19 februari, 26 februari en 4 maart  van 14.00 uur 

tot 16.30 uur en staat onder leiding van de heer Ron van Rooijen. 
 

De globale inhoud van de cursus is: 

- 1e  middag: Inleiding in de genealogie; overzicht genealogische onderzoekmethoden; 

overzicht genealogische bronnen; rondleiding door het archief. 

- 2e middag: Genealogische bronnen 19e en 20e eeuw; burgerlijke stand en 

bevolkingsregisters; zoekmogelijkheden in de archieven en op internet; demonstratie 

zoeken op internet; praktische opdracht zoeken. 

- 3e middag: Vervolg zoekmogelijkheden op internet; demonstratie zoeken op internet;  

praktische opdracht. 

- 4e middag: Verwerken van gegevens in genealogische computerprogramma's; 

weergeven onderzoeksresultaten. 

- 5e middag: Genealogische bronnen 17e en 18e eeuw; Doop, trouw en begraafregisters; 

zoeken in dit soort bronnen; oud-schrift lezen; evaluatie. 
 

De deelnamebijdrage voor deze cursus is € 45,00 per persoon voor niet-NGV-leden en 

€ 35,00 voor NGV-leden. Daarvoor krijgt u cursusmateriaal en koffie/thee. 

Als u gedurende de cursus zich aanmeldt als NGV-lid, krijgt u de korting alsnog 

terugbetaald. 
 

Aanmelden vóór 15 januari door een e-mail te sturen naar ngv.delfland@gmail.com 

De deelnamekosten overmaken op bankrekening NL21 ASNB 0708 1719 82 t.n.v. 

R. van Rooijen.  

De aanmelding is pas definitief na ontvangst van de deelname-bijdrage. 

Minimum aantal deelnemers is 8, maximum aantal is 14. 
 

Deelnemers wordt geadviseerd een eigen laptop of tablet mee te nemen voor het 

uitvoeren van de praktische opdrachten  m.b.v. internet via de wifi van de studiezaal. 
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DIVERSEN 
 

Nederlandse Prijs voor Genealogie 
 

In 2020 zal voor de elfde keer de Nederlandse Prijs voor Genealogie worden uitgereikt. 
 

Wie wint dit keer de prestigieuze prijs en geldbedrag van € 250,00? 

Meldt u aan! 
 

Voorwaarde: De publicatie moet in 2018 of 2019 verschenen zijn. 

De uiterste inleverdatum is 1 april 2020. 

Wijze van aanleveren:  

http://genealogieprijs.blogspot.com/2012/03/de-nederlandse-prijs-voor-de-

genealogie.html 
 

Nadere informatie vindt u op dit blog. http://genealogieprijs.blogspot.com/ 
 

Hier vindt u de vorige prijswinnares en het juryrapport,  

en ook info over de eerdere prijswinnaars. 

Informatie over de Procedure en de Voorwaarden is te vinden op: 

http://genealogieprijs.blogspot.com/2012/03/jury.html 
 

E-mailadres NPG: genealogieprijs@gmail.com 
 

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

Ledenwerving 
 

Hoort, zegt het voort! 
 

Nieuwe leden die zich in 2019 aanmelden krijgen tot 31 december 2019 een gratis 

lidmaatschap voor 2019 en voor 2020 € 10,00 korting op het lidmaatschap. Dus u betaalt 

dan € 35,00 in plaats van € 45,00 voor het jaar 2020. 

Men krijgt hiervoor de mogelijkheid om 'Gens Nostra' en het 'Heraldisch Tijdschrift' op 

een beeldscherm te lezen én u ontvangt ze in gedrukte vorm in de brievenbus. Verder kan 

advies gevraagd worden aan genealogische of heraldische experts; er is dan ook een 

exclusieve korting op producten zoals GensDataPro, toegang op diverse publicaties en 

bronnen. 

Dit aanbod is geldig in combinatie met een lidmaatschap met het gedrukte periodiek Gens 

Nostra en Heraldisch Tijdschrift. 

Kies voor de knop “Lid worden” en scroll naar beneden en kies daar “Een profiel 

aanmaken”. Vul al uw gegevens in en bevestig dit met “Profiel aanmaken”. Via het 

opgegeven e-mailadres ontvangt u een bevestiging van de registratie. Op uw scherm ziet 

u uw profielgegevens. 

Ga nu via menu “Home” naar de webwinkel (de 2e rij tegels) en kies webwinkel. 

Ga naar de tegel “Ledenwerf actie 2020” en selecteer dat product, de afdeling en volg de 

instructies voor de betaling. 
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Na de betaling wordt uw aanmelding door de ledenadministratie verwerkt en kunt u 

gebruik maken van het grote scala aan informatie dat de NGV te bieden heeft. Na enkele 

dagen ontvangt u per post informatie over uw lidmaatschap en over de NGV. 
 

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

Famillement 2020 in Amsterdam op 27 juni  
 

Ontdek je roots op het grootste familiegeschiedenis-evenement van Nederland op 27 

juni 2020 in Amsterdam. In samenwerking met het Stadsarchief Amsterdam brengt het 

CBG|Centrum voor familiegeschiedenis het Famillement naar de hoofdstad. Deze 

lustrumeditie belooft extra bijzonder te worden. Voor twee locaties, het Stadsarchief 

en het DeLaMar Theater, is een uitgebreid programma in de maak met sprekers uit 

binnen- en buitenland, exclusieve rondvaarten en een grote informatiemarkt.  

De toegang is gratis. 
 

De lustrumeditie van het Famillement biedt een gevarieerd programma voor elke 

beginnende en gevorderde stamboomonderzoeker. Net als voorgaande jaren kan de 

bezoeker gaan kijken en luisteren naar interviews en lezingen, meedoen in workshops, 

rondleidingen volgen en de informatiemarkt bezoeken.   
 

In een boeiend programma kunnen de bezoekers kiezen uit presentaties van bekende 

Nederlanders en (internationale) experts, waaronder Harmen Snel, Leo Lucassen en 

Maarten Larmuseau. Het centrale thema is deze keer migratie. Onderwerpen die tijdens 

het evenement aan bod komen, zijn onder meer ontwikkelingen op het gebied van DNA-

onderzoek, nieuwe informatiebronnen, familiegeschiedenis en identiteit, 

familiegeschiedenis in lokale en regionale context. Verder zullen er weer ‘meet & greet’-

sessies met experts zijn en krijgen (amateur)genealogen in de vorm van GenTalks een 

podium om in korte presentaties hun onderzoekservaring en tips te delen. Het evenement 

vindt plaats in het statige DeLaMar Theater en het monumentale gebouw De Bazel 

waarin het Stadsarchief Amsterdam zich bevindt. 

Meer informatie verschijnt op: www.famillement.nl 
 

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

 

 

 

Aan dit nummer werkten mee: 

- H.K. Nagtegaal, Sibeliuslaan 4, 2625 ZC  Delft, tel.  015-2570069, 

e-mail: h.k.nagtegaal@gmail.com 

- P. Nowee, Lisztstraat 116, 2615 VL Delft, e-mail: info@pietnowee.nl 

- P. van der Kruk, Populierenlaan 5, 2631 HW Nootdorp, tel.015-3109325, e-mail: 

pietvanderkruk@ziggo.nl 

- De bestuurs- en redactieleden A.P.J. Käyser-van der Zee, L.F. van der Linden, R. van 

Rooijen en L.P. Heurter. 



 

Dit mededelingenblad is een uitgave van de NGV afd. Delfland en wordt gratis verstrekt aan de leden van de afdeling. Overige leden van de NGV 

kunnen het blad ontvangen door bijkomend lid te worden van onze afdeling. Voor niet leden van de NGV kost een abonnement € 9,50 (te betalen 

op Bankrekening NL69 INGB 0006 5546 20 t.n.v. NGV afd. Delfland in Pijnacker). Het blad verschijnt in de maanden maart, juni, september en 

december. 

 

REDACTIE: L.P.Heurter, A.P.J Käyser-van der Zee, vacature. 

Redactieadres: Wengéhout 96, 2719 KB Zoetermeer, tel 079-3617947 

E-mailadressen redactie: lphrtr@planet.nl en/of chkayser@planet.nl 

Bijdragen voor een volgend nummer (getypt of per e-mail attachment, bij voorkeur in RTF) dienen in het bezit van de redactie te zijn op de 1ste 

van de maand voorafgaande aan de verschijningsdatum. 

De redactie draagt geen verantwoordelijkheid voor de ondertekende stukken. 

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen is toegestaan, echter met bronvermelding en onder toezending van een presentexemplaar aan de 

redactie. 

NB: Belangrijke tips mb.t. publiceren t.a.v. bewijsvoering,  privacy en AVG vindt u op 

https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2018/12/HB-zeven-pijlers.pdf 

 

Nabestellen losse nummers: mw. A.P.J. Käyser- van der Zee, Rommesingel 49, 2641 VG Pijnacker, tel. 015-3695422,  

e-mail: chkayser@planet.nl 

 

BESTUUR VAN DE AFDELING DELFLAND 

vz ing. L.P. Heurter Wengéhout 96 2719 KB Zoetermeer 

e-mail: lphrtr@planet.nl 

079-3617947 

vice vz A.P.J Käyser-van der Zee Rommesingel 49 2641 VG Pijnacker 

e-mail: chkayser@planet.nl 

015-3695422 

secr L.F. van der Linden Antoon Coolenhove 14 2717 XH  Zoetermeer 

e-mail: Leo.vanderLinden@duo.nl 

079-3410417 

penn A.P.J Käyser-vander Zee Rommesingel 49 2641 VG Pijnacker 

e-mail: chkayser@planet.nl 

015-3695422 

lid Mr. P.C. la Croix  Kaiser Rijswijkse Landingslaan 109 2497 BE ’s-Gravenhage 

e-mail: legalkaiser@gmail.com 

06-24912378 

lid Ir. R. van Rooijen Warmoesland 26 2635 LC  Den Hoorn 

rovaroo@gmail.com 

015-2126770 

lid Vacant   

 

 

lid Vacant   

 

 

  
  

PR functionaris: Ir. R. van Rooijen, Warmoesland 26, 2635 LC  Den Hoorn, tel. 015-2126770, 

 e-mail: rovaroo@gmail.com 

Heraldische adviezen: E.B. van Rijn, Populierenhof 22, 2678 SJ  De Lier, tel. 0174-514472, 

 e-mail: eduardvanrijn@hetnet.nl 
 

Homepage NGV afd. Delfland: http://dfl.ngv-afdelingen.nl 

Twitter-account: http://twitter.com/NGV_DFL , en twitternaam: @NGV_DFL 

Facebookpagina: http://www.facebook.com/ngv.delfland 

Webmaster: Ir. R. van Rooijen, Warmoesland 26, 2635 LC  Den Hoorn, tel. 015-2126770, 

 e-mail: rovaroo@gmail.com 

Welkom nieuwe leden: P. Nowee, Lisztstraat 16, 2651 VL  Berkel en Rodenrijs, tel. 010-5112672 

 e-mail: info@pietnowee.nl 
  

Carpooling: ing. L.P. Heurter, Wengéhout 96, 2719 KB  Zoetermeer, tel. 079 3617947, 

 e-mail: lphrtr@planet.nl 
 

  Afdelingsbibliothecaris: 

Boeken en tijdschriften: mw. J.B. Visser, Van Loostraat 14, 2582 XD  ‘s-Gravenhage, tel. 070-3522894, 

 e-mail: jbvisser@xs4all.nl (De catalogus staat op de afdelingswebsite.) 
  

Genealogische Helpdesk: M.L.M. van der Stap, Schuberthof 59, 2402 GJ  Alphen a/d Rijn, tel. 0172-420263, 

 e-mail: hddadvert@mvadesta.nl 
  

Helpdesk GDPro +  Vacant in de afdeling Delfland 
  

Afdelings erelid: A.P.J. Käyser-van der Zee 
  

Index/inhoudsopgave 

mededelingenblad 

(dec.1991 t/m december 2014) te downloaden via de website. 

 

 

Lidmaatschap NGV en adreswijziging Gens Nostra: Nederlandse Genealogische Vereniging, 

Postadres: Postbus 50, 3980 CB  Bunnik 

Bezoekadres: Kosterijland 3, 3981 CB Bunnik 

Telefoonnummer: 085 - 105 1199 

Homepage NGV: https://ontdekjouwverhaal.nl  
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Binnenzijde geboortekaartje uit de collectie L.P. Heurter 
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