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JAARGANG 29, No 2, juni/juli 2020 

 

MEDEDELINGENBLAD 

 

Van het Bestuur en de Redactie: 

 

Natuurlijk waren wij, bestuur en redactie, volkomen verrast door de snelle SARS-

COVID-19 virus uitbraak in Nederland. Donderdag 12 maart 2020 in de loop van de 

middag ontvingen wij bericht van mevrouw Carla van Beers uit Den Haag dat haar 

voordracht “Ordenen van een familiearchief” niet door kon gaan vanwege ziekte. Onze 

secretaris stuurde, na kort onderling overleg, een mail aan onze leden en 

belangstellenden. Een aantal bestuursleden toog toch naar Delfgauw om eventuele 

bezoekers op te vangen en te vragen weer huiswaarts te gaan. 

 

Op deze avond was ook het plan om mevrouw Anny Käyser-van der Zee te huldigen in 

verband met haar 40 jarig lidmaatschap van de NGV. Dat zal nu op een later moment 

gebeuren. 

 

Niet doorgegaan wegens maatregelen tegen de verspreiding van het  SARS-COVID-19 

virus is ook de afdelingsbijeenkomst van donderdag 23 april 2020, “WIE SCHRIJFT 

DIE BLIJFT, schrijven van een familiegeschiedenis”, door de heer 

J.F.J. Grimmelikhuizen uit Arnhem. 

 

De inloopspreekuren van maart t/m juni gaan natuurlijk ook niet door en worden, zo 

mogelijk waarschijnlijk in september weer hervat. 

 

De twee voordrachten die in maart en april afgelast zijn, hopen we in het najaar te kunnen 

houden. 

We gaan er vanuit dat we in het najaar, misschien zelfs in september weer 

afdelingsledenavonden kunnen houden. We houden u op de hoogte, o.a. in het 

Mededelingenblad van september, per e-mail, op de website en Facebook. 

 

Namens het bestuur en de redactie: 

Leo Heurter en Anny Käyser-van der Zee 

 

 

en ..... 

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 of de zaal niet beschikbaar is. 

 

Agenda afdelingsbijeenkomsten: 

 

Opmerkingen vooraf: 

1. In verband met de beperkende maatregelen m.b.t. het tegengaan van de 

verspreiding van het COVID-19 virus is onderstaande onze planning. Indien de 

maatregelen op de genoemde data nog van kracht zijn, zullen we die strikt 

naleven en eventueel een beperkt aantal bezoekers toelaten, of zelfs de avond 

geheel afgelasten. Let u vooral op uw e-mail! 

2. Ook bestaat de kans dat er geen koffie/thee uitgifte plaats kan vinden. 

3. M.b.t. het toiletgebruik is op dit moment niets bekend. 

 

• Donderdag 10 september 2020 om 20.00 uur de uitgestelde voordracht “Ordenen van 

een familiearchief” door mevrouw Carla van Beers uit Den Haag. De inleiding staat 

in Mededelingenblad 2019 / 4, bladzijde 2435.  

'Wanneer het verleden op de deur van het heden klopt, ben je dan thuis?' 

Bron: Site van Carla: de Huisdetective: 

http://familiearchieven.nl/huisdetective.html 
 

De verdere geplande data voor het programma in het najaar 2020 zijn: 

• Donderdag 15 oktober (let op 3de donderdag!) 2020 om 20.00 uur: “Delftenaren in de 

VOC” door de heer A.J.M. (Ton) van Velzen uit Amsterdam. 

De heer Van Velzen heeft vorig jaar een stuk over de VOC gepubliceerd in Gens 

Nostra (nr. 4 2019). 

In de lezing van vanavond schetst hij in het kort de organisatie van de VOC, maar de 

aandacht gaat in het bijzonder uit naar de scheepssoldijboeken die een enorme 

genealogische bron (kunnen) vormen. Aan de hand van deze boeken is soms de 

gezinssamenstelling van een opvarende te reconstrueren. 

 Waar mogelijk zal spreker het accent op Delftenaren leggen. 

• Donderdag 12 november 2020 om 19.30 uur: Afdelingsledenvergadering, met 

aansluitend om ca. 21.15 uur de uitgestelde voordacht “WIE SCHRIJFT DIE 

BLIJFT, schrijven van een familiegeschiedenis”, door de heer J.F.J. 

Grimmelikhuizen uit Arnhem. De inleiding staat in Mededelingenblad 2020 / 1, 

bladzijde 2453. 
 

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. 
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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 uur, aankomst 19.34 uur en van station Zoetermeer om 19.14 uur, 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.  

De nieuwe Sint-Sebastiaansbrug is sinds 12 juni j.l. geopend voor auto’s, fietsers en 

voetgangers. De bussen van EBS en RET  zouden vanaf half juni de brug ook weer 

kunnen  gebruiken. Controleer de bustijden en routes voor u met openbaar vervoer naar de 

lezing in Delfgauw reist. 

(Kijk voor de dienstregeling op: https://www.ebs-ov.nl/haaglanden/) 

Wij brengen de mogelijkheid van carpooling nogmaals onder uw aandacht. 

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: 
 

NGV afdeling Rijnland 

De afdeling Rijnland organiseert op: 

15 september, 13 oktober en 17 november 2020 weer afdelingsbijeenkomsten in de 

Scheppingskerk te Leiderdorp. Het exacte programma maakt het bestuur van de afdeling 

eind augustus bekend.  
 

NGV afdeling Rotterdam e.o. 

De afdeling Rotterdam organiseert op: 

• 19 september 2020 om 13.30 uur een lezing over 'Gens Data Pro' met de heer 

Wim Scholl met  na de pauze tijd voor vragen 

• 17 oktober 2020 13.30 uur een lezing over 'Oude Belastingregisters bij 

genealogie' door mr. A.H.G. Verouden 

• 21 november 2020 om 13.30 uur een lezing over 'Joden, Roma en Sinti welke 

vervolgd, gedeporteerd en vermoord werden in de Hoekse Waard tijdens de 

2e Wereld oorlog' door Alie van den Berg. 

De bijeenkomsten worden gehouden in Buurtkamer 'De Vijverhoek' Lange Vijver 2, 

2923 AH Krimpen a/d IJssel, inloop vanaf 13.00 uur. 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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Ledenbestand 

 

Op 31-05-2020 telde de afdeling: 243 leden en 14 bijkomende leden. De NGV telde op 

31-05-2020: 6064 leden en 540 bijkomende lidmaatschappen. 

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. 

 

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

 

BESTUURMEDEDELINGEN 

 

In Memoriam Pieter van der Kruk (1941-2020) 

 

Op 4 juni j.l. is Piet van der Kruk (78) na een kort ziekbed in het ziekenhuis in Delft 

overleden. Hij was in 1968 de laatste Nederlandse gewichtheffer op de Olympische 

Spelen. 

Van der Kruk eindigde in Mexico-Stad als negende bij de zwaargewichten met een totaal 

van 487,5 kilogram. Die prestatie zou hij daarna nooit meer verbeteren. 

Omdat het gewichtheffen in Nederland destijds nog in de kinderschoenen stond, ontwierp 

Van der Kruk zijn eigen trainingsmethoden. Een handboekje van de Russische Arkadi 

Vorobjev, Olympisch kampioen in 1956 en 1960, gold daarbij als richtlijn. 

De vijfvoudig Nederlands kampioen wist meer dan dertig keer een Nederlands record te 

verbeteren. 

De Nootdorper was ook een verdienstelijk kogelstoter. Hij pakte op dit onderdeel 

viermaal NK-goud en had met 17,09 meter jarenlang het Nederlands record in handen. 

Na zijn topsportcarrière was Van der Kruk bondscoach van de nationale selectie van 

gewichtheffers, voorzitter van de Krachtsportbond en directeur van het Nederlands 

Centrum voor Dopingvraagstukken, de voorloper van de huidige Dopingautoriteit. Hij 

werkte ook voor sportkoepel NOC*NSF en was tot 2016 tv-commentator op Eurosport 

bij het gewichtheffen. 

Als auteur werkte hij mee aan meerdere publicaties over krachtsporters en tot op hoge 

leeftijd was hij televisiecommentator bij het gewichtheffen. 

Dat Van der Kruk gewichtheffer zou worden, zat al in de genen. Zijn vader deed namelijk 

al aan de krachtsport en nam de jonge Van der Kruk in 1949 al mee naar de WK 

gewichtheffen in Scheveningen. 

Van der Kruk werd in 1997 benoemd tot erelid van Krachtsportbond. 

In de meer recente jaren was Piet van der Kruk onderzoeker naar Delftse woonhuizen, 

naar de bewoners van die woningen en beroepen die daarin door de bewoners werden 

uitgeoefend. 
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Piet deed genealogisch onderzoek sinds 2001, hij 

gebruikte voor de verwerking van de gegevens het 

programma GensDataPro, hij heeft diverse 

publicaties over genealogie en geschiedenis 

geschreven, waaronder  een uitgebreide stamreeks 

van zijn eigen familietak Van der Kruk. Piet was 

lid van onze afdeling Delfland. De reeds 

verschenen publicaties van zijn hand, vindt u 

vermeld op blz. 2444 van het Mededelingenblad 

van december 2019. 

Op bladzijde 2479 van dit Medelingenblad treft u 

het laatste deel van een beschrijving van het 

onderzoek naar Achterom 67 in Delft, het huis waar zijn grootvader vanaf 1934 woonde, 

een van de door hem onderzochte panden voor het project ‘Achter de gevels van Delft’.  

Over dat onderzoek had hij nl. op 9 mei 2019 bij ons, op enthousiaste wijze een 

interessante voordracht verzorgd. Piet was een aimabele man. 

 Zijn laatst geschreven bijdrage aan ‘Achter de gevels van Delft’vindt u op 

https://www.achterdegevelsvandelft.nl/ en betreft Achterom 58. 

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en overige familieleden. 

Wij  wensen hen sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
 

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

INLOOPSPREEKUUR VOOROUDERONDERZOEK 

(door: Ron van Rooijen) 

 

Ook in 2020 houden we het maandelijks genealogisch inloopspreekuur in Stadsarchief 

Delft in Den Hoorn op elke 2e woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur. Het 

adres is: 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. 

 

In juli en augustus is er geen spreekuur. 
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De geplande data voor het najaar 2020 zijn de woensdagen 9 september, 14 oktober, 11 

november en 12 december 2020. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud i.v.m. de 

Coronabeperkende maatregelen. Let u vooral op uw e-mail! 

De data voor het voorjaar 2021 worden in het volgende Mededelingenblad bekend 

gemaakt. 

 

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

gebouw is goed bereikbaar met de auto (gratis parkeren) en met Connexxion 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. 

 

NIEUWE LEDEN STELLEN ZICH VOOR.... nr. 58. 

(door: Piet Nowee) 

 

De heer Wim van de Pol (lidnummer 136878) 

Wim is in 1947 in Den Haag geboren. 

Ongeveer 10 jaar geleden is hij begonnen aan zijn stamboom en die van zijn vrouw. 

Wim maakt gebruik van het programma Aldfaer om zijn informatie vast te leggen, zijn 

bestand bestaat inmiddels uit 12350 personen. 

In zijn bestand zitten ook Delflandse familienamen o.a.: 

Bladergroen, Boutkam, Deegens, Bouwman, van Diepen, Dijxhoorn, Grisnigt, van der 

Helm, de Knegt, van der Kooij, van der Marel, van der Meer, van Nierop, Rothfusz, 

Schilperoort, van Seerenberg, van Zuijtwijck en Zijderman. 

 

Naast zijn lidmaatschap van de NGV afdeling Delfland is hij ook lid van de "Vereniging 

Veluwse Geslachten (VVG)". 
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Indien u vragen aan Wim wilt stellen dan kan dit per e-mail, zijn e-mailadres is op te 

vragen bij het bestuur van de NGV afdeling Delfland. Zie ook zijn vraag over 

Leendert/Leonardus Deegens in de  vragenrubriek op blz. 2491. 

 

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

 

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. 

 

Achter de gevels van Delft 
 

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

vervolg van blz. 2469 in Mededelingenblad 2020, nummer 1, maart 2020) 
 

Drukke huishouding in 1882 

Iemand die maar heel kortstondig in het huis woonde, was in 1882 de weduwe Johanna 

Appels-de Roo met haar twee kinderen. Haar man Balthazar Appels overleed al in 1855 

en werd slechts 51 jaar. Ten tijde van hun huwelijk in 1833 was Balthazar in dienst van 

het Tweede Bataillon der Tweede Afdeling Mobile Zuid-Hollandsche Schutterij. Na zijn 

dienstplicht te hebben vervuld nam Balthazar zijn oude beroep van veerschippersknecht 

weer op. Het pensioen dat zijn vrouw Johanna genoot was niet toereikend, daarom werkte 

zij ook als kledingnaaister. Verder verschafte zij ook haar moeder de weduwe Catharina 

Johanna van Zuijlen-Appels onderdak. Ook zij verdiende wat bij als kledingnaaister. 

Daarnaast vonden in de kleine woning een oom en tante van Johanna, de smid Hermanus 

Jutte en Theodora Cornelia Appels, enige tijd onderdak. Eind 1883 werd de drukke 

behuizing de families toch teveel. De familie splitste zich op en verhuisde naar de 

Pieterstraat 17 en 23. Waardoor ze toch nog bij elkaar in de buurt konden blijven wonen. 
 

Kappers- en barbierswinkel 

Antoon Bresser kwam als landbouwerknecht na enige omzwervingen op zoek naar werk 

met zijn gezin vanuit Arnhem naar Delft. Daar vond hij een baan bij het 

houtverwerkingsbedrijf 'Kramer en Smits' aan de Ezelsveldlaan. Bij dit bedrijf 

specialiseerde hij zich in het vervaardigen van sigarenkisten. Later werd hij medewerker 

in de houtzagerij van hetzelfde bedrijf. Met zijn vrouw Henrietta Ruvekamp en zoon 

Willem betrok hij in 1896 de woning aan het Achterom. Er was voldoende ruimte in het 

huis voor inwoning. Henrietta leek dit wel wat en werd commensaalhoudster. In deze 

hoedanigheid verleende ze onderdak aan menige kostganger. De nog ongehuwde zoon 

Willem was barbier en begon in de winkel van de ouderlijke woning een kapperszaak. 

Aan klanten had Willem geen gebrek, wel viel het hem niet mee om personeel te krijgen. 

Hij adverteerde regelmatig op zoek naar een “barbiers-halfwas of leerling, bekend met 

scheren”. De kapperszaak was ook op zondag open, kennelijk had niet iedereen zin om 
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op zondag te werken want er werd aan de personeelsadvertentie nadrukkelijk toegevoegd 

“zondags vrij”. Na vijf jaar verhuisde Willem met zijn ouders van Achterom 67 via de 

Lange Geer 52 naar de Oude Delft 144 -146. Op beide adressen zette hij zijn kapperszaak 

voort. Na zijn huwelijk in 1905 vertrok Willem met zijn vrouw naar Maassluis. Het 

echtpaar begon een kapperszaak in Joubertstraat 50 nabij de Nieuwe Waterweg. Willem 

vond in Maassluis echter niet wat hij zocht. Na enige jaren kwam hij, twee kinderen 

rijker, terug naar Delft. In de Evangelisch Lutherse kerk aan het Noordeinde 4a werd hij 

koster. Daarnaast bleef hij het kappersvak trouw. Vader Antoon bleef bij 'Kramer en 

Smits' werken en in Delft wonen. Als hoogbejaarde weduwnaar woonde hij de laatste 

jaren van zijn leven in bij zijn zoon Willem aan het Noordeinde. 
 

Snoepwinkel 

De in Leiden geboren Gerardus van der Kleijn en de Delftse Bartha van der Starre traden 

op 29 november 1911 in het huwelijk. Op hun huwelijksdag betrokken ze, met drie 

kinderen uit een eerder huwelijk van de bruid, het huis Achterom 47. De 32-jarige 

Gerardus was toen al gepensioneerd beroepsmarinier. Een half jaar later verhuisde het 

gezin naar Achterom 67 waar Bartha een winkel in snoepgoed begon. Haar verdienste 

was een onmisbare aanvulling op het pensioen dat haar partner genoot. Een jongere broer 

van Bartha, de werkman aan de Gasfabriek Bernardus van der Starre, kreeg inwoning 

bij zijn zus nadat hij in 1916 in het huwelijk was getreden met de Delftse Johanna van 

der Beek. Na een jaar vertrok het inwonende paar, omdat ze zelfstandig in Vrijenban 

konden gaan wonen. Het gezin Van der Kleijn verliet de woonwinkel aan het Achterom 

in december 1918 om te verhuizen naar Ham 10. 
 

Timmerbedrijf 

De timmerman Arend Heederik kocht de woonwinkel in 1922. Hij woonde er toen als 

huurder al sinds 1919. Kort nadat hij het huis met echtgenote had betrokken verleende 

hij inwoning aan zijn moeder de weduwe Alida Heederik-de Roo. De inwoning was van 

korte duur want vijf maanden later overleed zij. In 1924 verliet Heederik het pand om te 

verhuizen naar de Brasserskade. Hij bleef wel eigenaar van het huis en verhuurde het in 

1924 aan de smid/bankwerker Johannes Willibrordus Spaans. Deze werkte als vakman 

aan de Vormenfabriek aan de Aschvest. Spaans woonde er maar kort. In 1925 was er 

alweer een nieuwe huurder in de persoon van de Groninger glasblazer/winkelier 

Johannes Idzes. Een jaar later verliet ook hij het pand dat zich inmiddels in zeer slechte 

staat bevond. 
 

Onbewoonbaar verklaard 

In 1925 was de woonwinkel Achterom 67 in zodanig verval geraakt dat eigenaar Arend 

Diederik Heederik van Bouw en Woningtoezicht de opdracht kreeg om de gevels en 

daken van zijn winkelhuis te vernieuwen. Een verzoek om uitstel werd niet ingewilligd. 

Toen eind 1925 bleek dat er niets gebeurde, verklaarde de gemeenteraad het huis op 10 

februari 1926 onbewoonbaar. Na enige aandrang bij de eigenaar werd het huis in 

augustus 1926 gesloopt. Een eerste plan van Heederik voor herbouw van het huis werd 

in 1928 afgewezen. Zes jaar later, in 1934, diende de eigenaar een plan in waarvoor wel 

een bouwvergunning werd verleend. Nog hetzelfde jaar werd de herbouw gerealiseerd. 
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Groenteboer Van der Kruk 

Eerste bewoner tevens winkelier van de herbouwde woonwinkel was het echtpaar Piet 

van der Kruk en Bets Breedveld. De herbouw van Achterom 67 kwam in 1934 voor 

groenteboer Piet van der Kruk als een geschenk uit de hemel. In hetzelfde jaar moest hij 

namelijk zijn woonwinkel Achterom 61 verlaten omdat deze onbewoonbaar was 

verklaard en gesloopt moest worden. De eigenaar van Achterom 67, Arend Heederik, 

was bereid om de nieuw gebouwde woonwinkel nog in hetzelfde jaar aan Van der Kruk 

te verhuren. De zaak van het echtpaar Van der Kruk-Breedveld was een buurtwinkel waar 

de laatste nieuwtjes werden uitgewisseld. De meeste klanten woonden aan het Achterom, 

in de Ham, op de Aschvest en de Scheepmakerij. 
 

Naast de klanten die voor het dagelijks eten de winkel bezochten had Van der Kruk ook 

nog enkele grote klanten. De familie Slakhorst, eigenaar van Hotel “Bellevue” aan de 

Zuidwal, was klant voor privégebruik en voor hun Restaurant. Daarnaast was Frans 

Averbeek, uitbater van het cafetaria “Taria Frans” aan het Achterom 53 een grote klant. 

Averbeek ging in de vijftiger jaren als een van de eersten in Delft patat-frites verkopen. 

Piet van der Kruk leverde de bintjes, de aardappels waarvan de meest smakelijke patat 

gemaakt wordt. Ook Teun Simons die een snackbar exploiteerde aan de Brabantse 

Turfmarkt betrok zijn bintjes bij Van der Kruk. Na het overlijden van zijn vrouw Bets 

Breedveld in 1962 zette Piet in een rustiger tempo zijn zaak voort. Hij stopte met de 

levering van de dagelijkse groenten aan particulieren en hield alleen de drie grote klanten 

aan. In 1972 stopte hij definitief met zijn winkel maar bleef er nog wel wonen. Hij was 

toen 79 jaar. Een jaar later is hij overleden. 
 

Gemeente-eigendom 

In 1955 besloot de gemeente het winkelpand op te kopen in verband met de 

verkeersdoorbraak van de huidige Zuidwal het zogenoemde uitbreidingsplan 

Zuiderstraat-Kanaalstraat. Het raadsbesluit uit 1955 kreeg twee jaar het stempel van 

Gedeputeerde Staten en in 1962 werden de gemeente en Arend Heederik het eens over 

de koopprijs van fl. 8.500,-. De huurder van het winkelpand, Piet van der Kruk, mocht 

er blijven wonen en betaalde in 1962 fl. 12,40 huur per week aan Centraal Woningbeheer, 

die de gemeentewoningen exploiteerde. 
 

Mark III 

In 1999 kochten het echtpaar Verbraeken en hun zoon Mark uit Wateringen de 

woonwinkel voor € 156.554,- als belegging. Zij werden elk voor een derde eigenaar. Kort 

na aankoop overleed Mark. Voor zijn ouders waarschijnlijk aanleiding om de woning 

een naam te geven als aandenken aan hun zoon. Op het huis prijkt nu de naam: Mark III. 
 

Geschreven door: Piet van der Kruk (met dank aan Kees van der Wiel) 
 

Voor verdere informatie, plattegronden, afbeeldingen, etc. zie: 

http://www.achterdegevelsvandelft.nl/ 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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Nog meer cholera in Delft 

(door: de heer Bram de Roo) 

 

Van ons, in Hardenberg woonachtige, afdelingslid de heer Bram de Roo, kregen we 

december vorig jaar een mailtje, waarin hij schreef: 

“Vandaag kwam ‘Delfland’ binnen waarin een artikel van Piet van der Kruk over 

“Achter de gevels van Delft”. Hij noemde daarin de heftige cholera uitbraak van 1866. 

Omdat mijn familie 200 jaar in Delft gewoond heeft en ik daar veel onderzoek naar 

gedaan heb, herinnerde ik mij ineens dat ik ook een verhaal daarover heb. Een van mijn 

betovergrootouders Rokus de Raad en Jannetje Mulder kregen daar mee te maken. Ik 

kwam tot de ontdekking dat zij en twee van hun kinderen op de zelfde dag stierven. 

Ik dacht eerst aan brand, maar bij navraag bij het Delftse Archief bleek het de cholera te 

zijn. In een artikel van Peter Ekamper: “Delfts blauwe dood: de cholera-epidemieën 

van 1849 en 1866” wordt uitgebreid ingegaan op de gevolgen. Misschien is het leuk om 

hiervan een klein verhaaltje te maken voor Delfland.“ 

 

Het artikel van Piet van der Kruk over de gevels van Delft in ons Mededelingenblad van 

december 2019, waarin hij ingaat op de cholera epidemie van 1866 bracht mij in 

herinnering dat bij mijn voorouders ook mensen te maken hebben gehad met cholera, 

maar dan in 1832. In dat jaar was er ook een epidemie. In het artikel van Peter Ekamper: 

”Delfts Blauwe dood” wordt uitgebreid ingegaan over de ellende die dat met zich bracht. 

Toen ik met mijn onderzoek naar mijn voorouders bezig was, kwam ik terecht bij het 

gezin van mijn betovergrootouders Rokus de Raad en Jannetje Mulder. Beiden geboren 

in 1797, trouwden zij in 1818. Rokus en Jannetje kregen 7 kinderen, waaronder 1 dochter. 

Verdriet bleef hen niet bespaard. In augustus1830 kregen zij een tweeling, die in 

november van datzelfde jaar overleed. Maar daar bleef het niet bij. Op 8 augustus 1832 

sloeg het noodlot toe en kwamen Rokus en Jannetje te overlijden. Omdat het op dezelfde 

dag was dacht ik aan brand, maar het archief van Delft gaf mij de informatie, dat zij 

overleden waren aan de cholera. Tevens overleden op die dag twee van hun zonen. Rokus 

overleed in de Cholerabarak van het Gasthuis aan de Koornmarkt, Wijk 2, nr. 117 

tezamen met zijn zoon Hendrik. Jannetje stierf om 6.00 uur in het huis Doelenstraat 

W VI, 610, tezamen met haar zoon Rochus, die om 5.30 uur overleed. Vier dagen later 

kwam de vijfde zoon, Willem, te overlijden in het ziekenhuis aan de Turfmarkt. Ook aan 

de cholera. Mijn overgrootmoeder, Angenieta Louisa Johanna was de enige die van het 

gezin is overgebleven, nadat haar broertje Alexander in 1833 in het weeshuis was 

overleden. Dat dat daar gebeurde, maak ik op uit het feit dat de vader van het weeshuis 

de aangever van het overlijden was. Het zal voor haar wel een grote impact gehad hebben. 

Voor zover ik kan nagaan is zij bij haar grootouders grootgebracht. In 1850 trouwde zij 

met Mees de Roo, zoon van Willem de Roo en Ida Elisabeth Valk. 

Het artikel van Piet bevat nog meer bijzonderheden. Hij schrijft over het Achterom 67, 

waar zijn grootvader gewoond heeft. Het blijkt dat als je de gegevens daarvan in de site 

“Achter de gevels van Delft” opzoekt dat de schoonvader van Angenieta, Willem de Roo, 

daar ook heeft gewoond van 1820 tot 1828. Na zijn overlijden bleef zijn vrouw er wonen 



___________________________
 Mededelingenblad Afd. Delfland- 2020 / 2 

___________________________
 

 © NGV afdeling Delfland 2483 

en verdiende de kost als winkelierster. De tante van Willem, Angenieta Vileers-de Roo 

heeft er van 1769 -1805 gewoond. Allemaal familie dus.  

 

Hieronder volgt het gezin. 

 

Rokus de Raad, zoon van Rookus de Raad en Angenieta Rozier, koopman in aardewerk, 

is geboren 29 november 1797 te Delft (ZH), is Ned. Geref. gedoopt 3 december 1797, is 

overleden 8 augustus 1832. 

Rokus trouwt 6 mei 1818 te Delft (ZH) Jannetje Mulder, dochter van Johannes Jacob 

Mulder en Louisa Wilhelmi geboren 22 januari 1797 te Delft (ZH), is Evangelisch-

Luthers gedoopt 29 januari 1797, is overleden 8 augustus 1832. 

1 Rochus de Raad is geboren 27 november 1819 te Delft (ZH), is overleden 

8 augustus 1832. 

2 Henderik de Raad is geboren 24 april 1822 te Delft (ZH), is overleden 

8 augustus 1832. 

3 Angenieta Louisa Johanna de Raad, is geboren 13 juli 1824 te Delft (ZH), is overleden 

11 oktober 1913, is begraven 14 oktober 1913. 

Angenieta trouwt 15 mei 1850 te Delft (ZH), Mees de Roo, zoon van Willem de Roo 

en Ida Elisabeth Valk.  Mees, van beroep Scheepstimmerman, is geboren 27 juni 1826 

te Delft (ZH), is overleden 17 maart 1892. 

4 Willem de Raad is geboren 24 februari 1827 te Delft (ZH), is overleden 12 augustus 

1832 in het ziekenhuis aan de Turfmarkt. 

5 Jacobus Alexander de Raad is geboren 4 augustus 1830 te Delft (ZH), is overleden 

4 november 1830. 

6 Johannes Jacobus de Raad is geboren 4 augustus 1830 te Delft (ZH), is overleden op 

dinsdag 16 november 1830. 

7 Alexander de Raad is geboren 17 juni 1832 te Delft (ZH), is overleden 

25 november 1833. 

 

De vindplaatsen van de artikelen over 'De cholera in Delft' zijn: 

http://members.ziggo.nl/ekamper/delft/delftcholera.html en  

https://www.nidi.nl/shared/content/demos/2013/demos-29-06-ekamper.pdf 

 

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

 

 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)  
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Stadsarchief Rotterdam + stamboommateriaal voor kinderen. 

Stadsarchief Rotterdam heeft een thuiswerkboekje ontwikkeld waarmee kinderen zelf 

aan de slag kunnen met Stamboomonderzoek. 

Het boekje van 18 pagina's heeft een getekende stamboom, waar je gegevens in kunt 

vullen en opplakken, een getekend wapenschild dat je zelf kunt indelen, invullen en 

kleuren. Informatie over de kleuren, de wapenschildindeling.  

Maar ook over  interviewen van familieleden en zoeken op internet. 

Verder vragen over je voornaam en achternaam met opdrachten om uit te zoeken hoe 

vaak die achternaam voorkomt, hoe je onderzoek doet e.d. 

Verder staat op deze site ook een download voor de bouwplaat van de 

'Pelgrimvaderskerk'. Het is dit jaar precies 400 jaar geleden dat de pelgrims vanuit 

Delfhaven naar Amerika vertrokken. 

 

>> Thuiswerkboekje Mijn stamboom << 

Start met stamboom onderzoek! Hoe vaak komt je naam voor? Waar wonen de meeste 

mensen met dezelfde achternaam? Maak je eigen stamboom! 

Je maakt het helemaal af met een eigen ontworpen familiewapen! Een fantastische 

toevoeging aan je eigen archiefje. 

 Het Thuiswerkboekje is te downloaden op: 

https://stadsarchief.rotterdam.nl/apps/stadsarchief.nl/diensten/educatie/download

s/Mijnstamboom_boek_definitief.pdf en 

https://stadsarchief.rotterdam.nl/apps/stadsarchief.nl/diensten/educatie/download

s/stamboom-inkl-a3-v3-liggend.jpg 

 Neem dus om de diverse mogelijkheden te zien een kijkje op: 

https://stadsarchief.rotterdam.nl/diensten/educatie/downloads/ 

 

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

 

Stadsarchief Delft -  ander adres op Twitter! 

Stadsarchief Delft verhuist op Twitter naar @ErfgoedDelft! 

Op 'Erfgoed Delft' houdt men u nog steeds op de hoogte van Stadsarchief Delft en zijn 

unieke beelden, prachtige documenten, inspirerende verhalen en meer! 

Volg @ErfgoedDelft om de berichten te blijven ontvangen. 

 

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

 

Mackaays door de eeuwen heen 

Oud-Hagenaar Peter Mackaay schreef een verhalenbundel over zijn familiegeschiedenis: 

Mackaays door de eeuwen heen. De inspiratie voor dit bijzondere boek, dat voor 50% uit 

feiten en 50% uit fictie bestaat, kreeg hij na de leuke reacties op zijn artikel in De Haagse 

Tijden. 

Nadere info staat in “De Haagse Tijden”: 
https://dehaagsetijden.nl/wp-content/uploads/2020/03/dehaagsetijdenweek16_2020.pdf,  

bladzijde 12. 

https://twitter.com/ErfgoedDelft
https://twitter.com/ErfgoedDelft


___________________________
 Mededelingenblad Afd. Delfland- 2020 / 2 

___________________________
 

 © NGV afdeling Delfland 2485 

Wie geïnteresseerd is in het verhaal van de Haagse Mackaays kan bij de schrijver een 

gratis pdf-versie aanvragen.  

Het boek zelf kunt u eventueel ook bij hem bestellen, dat levert hij tegen de kostprijs van 

€ 17,50 en is inclusief verzendkosten. 

E-mailadres van Peter Mackaay: peter.mackaay@planet.nl 

 

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

 

Rijswijkse Rouwprentjes  (met scans !) 

Op de website van de Historische Vereniging Rijswijk (HVR) zijn tientallen 

rouwprentjes van Rijswijkers te vinden. 

Het HVR-lid de heer Theo van der Kooij heeft een grote verzameling rouwprentjes 

aangelegd: het zijn prentjes van geboren Rijswijkers of van mensen, die in Rijswijk zijn 

overleden. 

Hij heeft erin toegestemd om zijn prentjes voor derden beschikbaar te maken. Ze zijn 

ingescand en nu beschikbaar via de HVR-website. 

Het HVR-lid de heer Jan van der Ploeg uit Den Haag heeft ook een verzameling 

bidprentjes beschikbaar gesteld: alle van personen, die in Rijswijk zijn geboren en / of 

gestorven en daar begraven. Zijn prentjes zijn achter de naam gemerkt met een "P".  

Op de site is een alfabet weergegeven: 

klik op de eerste letter van de achternaam, waarna alle achternamen met die letter 

verschijnen. Het adres van de site is: 

https://www.historischeverenigingrijswijk.nl/rouwprent.php 

NB: Mensen kunnen meerdere prentjes hebben en deze staan zodoende dubbel in de 

lijst vermeld. Mocht er echter toch ergens een fout zijn gemaakt, dan verneemt de 

HVR dit graag van u via secretariaat@historischeverenigingrijswijk.nl 
 

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

ALGEMENE INFORMATIE 

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

Archiefnieuws en Cursusnieuws. 

(door: A.P.J.Käyser-van der Zee) 
 

ARCHIEFNIEUWS 

ZOEKHULPEN van het Nationaal Archief 

Het Nationaal Archief heeft inmiddels zoekhulpen op de site, Zie: 

 https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen 

 Daar vindt men bijvoorbeeld ook Zuid-Holland bij: 

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoeken?activeTab=research_guid

es&qf_onderwerpen_term_name=Zuid-Holland (o.a. ook over de DTB Zuid-

Holland.) 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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Online plaatsen oude foto’s: Gerechtshof Den Haag vernietigt uitspraak 

20 mei 2020  

Foto’s die meer dan 70 jaar geleden anoniem zijn gepubliceerd, zijn niet meer 

auteursrechtelijk beschermd. En voor online publicatie van oude archieffoto’s die nog 

wel beschermd zijn, is ruim 4 euro per foto redelijk, en niet 75 euro per foto zoals de 

kantonrechter eerder besliste. 

Dat zijn de kernpunten van de uitspraak van het Haagse Gerechtshof van 19 mei 2020 

in een zaak van een uitgever tegen 'Erfgoed Leiden en Omstreken', ondersteund door 

KVAN/BRAIN (de zaak Voet in onze volksmond). 

Deze uitspraak geeft archieven meer duidelijkheid. 

Lees de uitgebreide informatie op de website van Erfgoed Leiden en Omstreken. 

https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/1170-online-plaatsen-oude-foto-s-

gerechtshof-den-haag-vernietigt-uitspraak. 

 

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

 
CORONA 

Het woord corona is wellicht bekend van de corona om de zon, maar wat heeft dat 

‘kroon’-woordje nu een andere lading gekregen, een zwaar beladen lading ook. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Corona_(astronomie). 

 

De definities in de encyclopedie op internet https://www.encyclo.nl/begrip/corona 

waren wat vriendelijker. 

Het komt ook als meisjesnaam voor,  we kunnen ons voorstellen dat een mevrouw in de 

krant schreef dat ze niet blij meer met haar naam was. Ook kent Den Haag een 

“Restaurant | Boutique Hotel Corona” in het centrum en kunnen we Corona-biertjes 

drinken uit Mexico. 

Tot 2020 had het woord corona een ander gevoel. 

 

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

 

Familie in Beeld nr. 7 

Wim Kros heeft inmiddels nr. 7 van Familie in Beeld (FiB) uitgegeven. Naast informatie 

over creatieve mogelijkheden voor het presenteren van gegevens, vindt u o.a. een artikel 

over 'paleografie' van Ben Bal.  Het blad is te bestellen voor € 7,95 +  

€ 4,50 verzendkosten. 

Zie verder de website van: KreaKrosProdukties: 

 http://www.familieinbeeld.nl/2020/04/14.html 

Het e-mailadres van de heer Kros is: wimkros@kreakrosprodukties.nl 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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BOEKENNIEUWS 

 

Hoeden en petten en dameskorsetten! 

 

Frank Bokern zou op donderdag 19 maart j.l. in Delft, voor Delfia Batavorum, een lezing 

houden over de middenstands-familie Bokern. Economische vluchtelingen zouden we ze 

nu noemen, jongens als Anton Dreesmann, Johann Peek, Heinrich Cloppenburg en 

Anton Kreijmborg. Ze nemen geen genoegen met het schrale bestaan in Westfalen en 

trekken naar Nederland om hun geld te verdienen met de handel in hoeden en petten en 

dameskorsetten. Met de mode en nouveautés die ze introduceren geven zij ons land een 

frivoliteit die lang had ontbroken en ze leggen de basis voor de massaconsumptie. 
 

 
 

Ook de overgrootvader van Frank Bokern, Heinrich Bokern, trekt in 1870 van uit 

Westfalen naar Nederland en begint een keten van manufacturenzaken in Haarlem, 

Leiden, Delft, Dordrecht en Rotterdam. Gaandeweg slaat de sector die hij zelf heeft 

helpen opbouwen, een richting in die het voor zijn kinderen niet meer aantrekkelijk 

maakt om het familiebedrijf over te nemen. 

Heinrich Bokern had zijn hoofdvestiging in hoeden en petten en dameskorsetten in 

Leiden en van 1884 tot 1910 had hij ook een vestiging in Delft aan de Jacob 

Gerritstraat 24. Zoon Bernard kiest voor de branche die dan de voorbode is van de 

nieuwe tijd: de drogisterij. Maar crisis en oorlog vermalen zijn ambities. Tergend traag 
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gaan winkel en winkelier ten onder. 'Hoeden en petten en dameskorsetten' vertelt het 

verhaal van kleine middenstanders met grote dromen en begint in een tijd dat zulke 

dromen vaak werkelijkheid werden. Maar de familie heeft zelfs de succesverhalen 

verzwegen uit gêne over de teloorgang die later volgde. Frank Bokern laveert tussen 

journalistieke nieuwsgierigheid en compassie bij het reconstrueren van deze wervelende 

familiegeschiedenis. 

Journalist Frank Bokern geeft een boeiend en universeel verhaal over kleine 

middenstanders die zich proberen te redden in de turbulente jaren tussen 1870 en 1945. 

Nadere informatie:  

https://www.literairnederland.nl/recensie-frank-bokern-hoeden-en-petten-en-

dameskorsetten/ 

Het boek is ook beschikbaar als e-pub met digitaal watermerk: 

https://www.bookspot.nl/ebooks/hoeden-en-petten-en-dameskorsetten-frank-

bokern-

9789028292222?gclid=EAIaIQobChMIhcb36eec6AIVBOh3Ch1ZQQrsEAQYASA

BEgIXBPD_BwE&gclsrc=aw.ds 

 

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

 

DIVERSEN 
 

(Oude) Negatieven en Dia’s Scannen voor PC en voor afdrukken 

(door: Leo Heurter) 
 

Van een kennis kreeg ik het verzoek om eens te onderzoeken of er van aantal heel zeer 

oude negatieven (ca 1920/1925) nog iets 

bruikbaars te maken was. Ze was bij veel 

fotospeciaalzaken in Amsterdam, Waalwijk 

en Tilburg geweest, maar vanwege het niet-

standaard negatiefformaat  

7,0x10,5cm - 2.75x4.15inch wilde geen 

enkele fotograaf er mee aan de slag. Het 

gaat o.a. om nevenstaand negatief. 

Het resultaat na scannen met gebruik van de 

scannersoftware, die bij de scanner meegeleverd is, was het resultaat niet bevredigend. 

Niet echt bruikbaar om een afdruk te 

maken. 

Na opnieuw scannen met andere software, 

handmatige instellingen en na handmatige 

nabewerking blijkt het resultaat redelijk te 

zijn. Echter de aantasting van het negatief 

door schimmel en/of bacteriën in de rechter 

bovenhoek is nauwelijks weg te 

retoucheren. 
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De scan-resolutie is 1200 dpi, zodat er ook nog afdrukken van flink fortmaat gemaakt 

kunnen worden. 

Informatie: 

Locatie: Amsterdam. S.v.p. een e-mail naar lphrtr@planet.nl als iemand de precieze 

locatie weet te melden. 

Scanner: Canon CanoScan 9000F Mark II. 

Software: Canon Scangear en Adobe Photoshop. 

Tijd: Normaal enkele minuten per negatief/dia, maar met zulke slechte negatieven: 

heel veel testscans en geduld bij de nabewerking, soms meer dan een uur per 

negatief! 

 

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

 

Aparte oproep van een Canadees, in de krant 

 

In ‘De Krant van Delft’ stond een aparte oproep van een Canadees wiens vader als kok 

in 1945 in Delft gelegerd was, voedsel dat over was, ging naar de kinderen. Daarover 

moest hij zich verantwoorden voor de militaire rechtbank. Vervolgens kreeg hij 

toestemming om de kinderen van eten te blijven voorzien. De ouders van die kinderen 

schreven later een bedankbrief en daar staan handtekeningen onder. En nu is de zoon van 

die man op zoek naar de kinderen uit die brief. 

 

De vader van de Canadees Olivier Thibodeau was tijdens WO II als kok gelegerd in 

Delft. Hij stuurde voedsel naar schoolkinderen. In dit jaar, waarin we 75 jaar vrijheid 

vieren, wil zoon Olivier het verhaal uit die tijd graag compleet maken. Heeft u meer 

informatie? 
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Zie verder de artikelen: 

https://www.dedelftschecourant.nl/news/2228/15/Oproep-van-een-kokszoon-uit-

Canada.html 

en in 'Delft op Zondag' blz. 7 https://www.delftopzondag.nl/reader/22718#p=6 

U kunt de heer Thibodeau bereiken via zijn contactpersoon bij de gemeente Delft: Alaa 

Abdulfatah, e-mail; aabdulfatah@delft.nl, tel. 06-53 63 41 80. 

 

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

 

Coronacollectie015 

Help mee met het vastleggen van de coronaperiode in Delft 

 

Samen met veel andere erfgoedinstellingen in Nederland werkt het 'Stadsarchief Delft' 

aan een collectie die de impact van het coronavirus laat zien. We leven in een 

uitzonderlijke tijd, en om dit te kunnen vastleggen en bewaren voor de toekomst roepen 

de erfgoedinstellingen  uw/jouw hulp in. 

 

Voor de vastlegging van deze periode zijn niet alleen overheidsarchieven van belang, 

maar materiaal vanuit de hele samenleving. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat de 

coronaperiode een plek krijgt in het collectieve geheugen van de stad. Hier kunnen 

inwoners van Delft, bedrijven, instellingen, studenten en scholen in de toekomst een 

beroep op doen als ze terugkijken op deze periode. 

 

Hoe kunt u/ kan jij helpen? 

Wat maakt u mee of houdt u bezig in deze tijd? U kunt bijdragen aan de 

coronaviruscollectie015 door foto’s, flyers, een dagboek of andere bestanden van uw 

dagelijkse bezigheden met ons te delen. Denk bijvoorbeeld aan: 

 

• Foto’s van het leven in en om Delft tijdens de coronamaatregelen. Foto’s genomen op 

straat met duidelijke verwijzingen naar de coronamaatregelen, maar ook van het 

dagelijks leven in deze periode. Van de aangepaste situatie thuis (ook studentenhuizen 

of bijzondere woonvormen), of van uitzonderlijke situaties op uw werkplek of in uw 

eigen bedrijf. Denk ook aan informatieborden of bijzondere (solidariteits)acties. Liefst 

geen foto’s van posters of etalages, we ontvangen de posters wel graag in originele 

vorm.  

• Posters, flyers e.d. met berichten of mededelingen over maatregelen genomen tegen 

verspreiding van het coronavirus.  

• Persoonlijke ervaringen uit het dagelijks leven; aantekeningen, tekeningen, dagboeken 

of brieven met mededelingen over corona-maatregelen. 

 

Het inzenden van materiaal kan via het formulier 

https://www.stadsarchiefdelft.nl/coronaformulier/ Regelmatig wordt een selectie van 

de inzendingen gepubliceerd op de website en social media van het Stadsarchief Delft. 
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Misschien vindt u uw bijdrage, uw dagboek bijvoorbeeld, te persoonlijk om het direct te 

laten publiceren of openbaar beschikbaar te stellen. Dan zijn er ook mogelijkheden om 

het te deponeren bij het Stadsarchief, waarbij we samen een jaar afspreken waarin het 

openbaar wordt. Mochten flyers en posters momenteel in gebruik zijn dan kunt u ze ook 

later insturen. 

Lees hier alle informatie; 

https://www.stadsarchiefdelft.nl/2020/05/07/coronacollectie015/ 

Voor meer informatie kunt u mailen naar: stadsarchief@delft.nl  

 

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

 

VRAAG en ANTWOORDRUBRIEK 

 

NGV-leden krijgen in deze rubriek gelegenheid vragen te stellen op genealogisch gebied.  

De vragen zijn vergezeld van de naam van de vraagsteller. Het is echter de bedoeling dat 

de antwoorden naar de redactie gezonden worden, zodat de lezers van dit blad daarvan 

ook kennis kunnen nemen. 

 

VRAAG 68 

 

Een Bokkenrijder in Delft? Een nog lopend onderzoek ........... 

 

- Delft, op 5 oktober 1772, worden Leonardus Deegens, geboortig van Bronsem bij 

Maestrigt en Elizabeth Nieuwhaus geboortig van Osnabrugge geadmitteert voor 6 

maanden. [geadmitteerd = officieel ingeschreven en toegelaten]. 

Het stel trouwt al snel na aankomst in Delft, op 25 oktober 1772  voor het gerecht, wat 

later op 2 februari 1773 vind het kerkelijk huwelijk plaats. Zij wonen inmiddels in de 

Cromstraetsteeg. Hun eerste kind, Joannes wordt gedoopt op 24 augustus 1773 in 

Poeldijk, er zullen nog 10 kinderen volgen, zij worden in Delft gedoopt. 

Elizabeth Nieuwhaus (±1746), dochter van Ernst Nieuhuijs en Maria Aleid Rademaker 

is op 30 juli 1818 in Delft op ongeveer 72 jarige leeftijd overleden. 

Leonardus of Leendert Deegens is mogelijk een zoon van Joannes Petrus Degens (1718) 

en Helena Schoffelen (1715-1782), hij is geboren in Rómpe/Rumpen [Brunssum] en 

waarschijnlijk gedoopt als Joannes Leonardus op 26 september 1745 in Heerlen. In 

Limburg kregen veel dopelingen twee voornamen, de laatste naam was dan de roepnaam. 

In het gezin Degens x Schoffelen werden naast Joannes Leonardus ook nog een Joannes 

Jacobus (1752-1822) en een Joannes Henricus (1758-1810) geboren. 

Vader (?), Joannes Petrus Degens ook wel 'Kalverjanneke' genoemd, stierf op  9 

augustus 1773 als ter dood veroordeelde 'Bokkenrijder' aan de galg op de 

Brunssumerheide. Deze veroordeling heeft o.a. plaatsgevonden na vaak 'hardhandig' 

verhoor van andere gearresteerde Bokkenrijders. 

 

'Den Gedetineerde Mathijs Sengen weederom gesisteert sijnde verclaart dat bij de 

voormelde diefstallen noch geassisteert hebben Nicolaes Creuen, Claes wonend 
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aen den Kock, Philip Herscheler en Theodor Herscheler die den dootslag gegeeven 

heeft, Jan Deegens, woonende tot Broensem eenen Calverdriever, Lambert 

woonende in het Straetje getrouwt met de dogter van het Heits Hofken, Vaes 

getrouwd met Geurd Deegens, sijn dogter genoemt Maria Agnes. [...................] 

Verklaerde dat nog daarbij geassisteert hadden Frans woonend op Nieuwenhage 

wiens vrouw een wijsvrouw is, gewoont hebbend op Roebroek, alsmeede sijnen 

soon Thomas, Manus woonende in de Gansweijde, swaeger van Wilhelmus 

Cordeweener, Willem den kannenschurger, woonende in de Gansweijde, wiens 

vrouw sich noemt Heleen, de suster van Tonisse Catharin, Johannis Hoenen 

getrouwt met de dogter van La Haije van de Ackerstraet, den welcken meede 

geassisteert heeft bij de diefstallen te Heugen, Winantsraede, Havert, Heugen bij 

Millen, en dat denselven aenhadde eenen blauwen kiel gewaapent met een stock, 

Jan Deegens van Brooensem, met sijn Soon waarvaneenen sich noemt Leonardus 

en den ander kent hij niet. Als meede Willemken van Broensem gaende van tijd tot 

tijd met calver, woonende aen den bergh niet verre van Jan Deegens.' 

Bron: Site ' Bokkenrijders en hun afstammelingen'. 

 

Leendert Deegens is overleden op 8 september 1823 in Delft. Van het overlijden is 

aangifte gedaan door zijn schoonzoon Pierre Aimable Du Mercij (±1779-1859). 

 

Was Leendert/Leonardus Deegens vanaf 1772 inwoner van Delft de hierboven 

genoemde Soon van Kalverjanneke Deegens? Een Bokkenrijder in Delft? 

 

Dit is een nog lopend onderzoek van Wim van de Pol.  

Hij hoopt op uw aanwijzingen en antwoorden. 

 

 

 

Aan dit nummer werkten mee: 

- P. Nowee, Lisztstraat 116, 2651 VL Berkel en Rodenrijs, tel. 010-5112672, e-mail: 

info@pietnowee.nl 

- P. van der Kruk, † 

- Drs.A. de Roo, Mercuriuslaan 10, 7771 EH  Hardenberg, 

e-mail: aderoo34 @kpnmail.nl 

- W. van de Pol, Rijswijk (adres bij de redactie bekend) 

 (informatie over de Bokkenrijders vraag, dus graag via de redactie, dan sturen wij het 

door) 

 

- 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. 
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Links van het poortje: de snackbar “Taria Frans” van Frans Averbeek in Achterom 53 omstreeks 

1950, een goede afnemer van de bintjes van Van der Kruk voor de frieten (blz 2481) 
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