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JAARGANG 29, No 4, december 2020 

 

MEDEDELINGENBLAD 
 

Van het Bestuur: 
 

Vanwege de huidige situatie met CoVid-19 heeft het bestuur van de afdeling Delfland 

besloten om in 2020 geen bijeenkomsten meer te plannen. Voor 2021 is alles nog 

onzeker, in het bijzonder de eerste paar maanden van 2021. Daarom wel een overzicht 

van de geplande data, maar geen invulling. Als een bijeenkomst doorgaat, zullen we de 

invulling een paar dagen van te voren per e-mail bekendmaken. 
 

Wanneer de ALV op 14 november was doorgegaan hadden wij gemeld wat er besproken 

is op de regionale vergaderingen van het HB met een groep van afdelingen. Daarom 

hieronder een kleine impressie van de te verwachten veranderingen in 2021. De meest in 

het oog springende zijn wellicht: 

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

• Herziening statuten en huishoudelijk reglement; 

• Digitaliseren van de collecties; 

• Vernieuwde website; 

• Contributieverhogingen. 

In de nabije toekomst zullen we u daarover uitvoerig informeren. 

 
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: 

 

Opmerkingen vooraf: 
In verband met de beperkende maatregelen m.b.t. het tegengaan van de verspreiding van het 

COVID-19 virus zijn onderstaande data onze planning. Indien de maatregelen op de genoemde 

data nog van kracht zijn, zullen we die strikt naleven en een beperkt aantal bezoekers toelaten, of 

indien noodzakelijk de avond geheel afgelasten. Let u vooral op uw e-mail! 

Veder: 

1. Het is noodzakelijk dat u zich vooraf - uiterlijk 1 dag voor de bijeenkomst - per e-mail (of 

telefonisch) aanmeldt met Naam, Adres, e-mail en telefoonnummer. 

2. Bij binnenkomst dient u zich te melden en u zelf op de presentielijst aan te kruisen. 

3. Uiteraard kun u alleen komen als u geen symptomen hebt van het coronavirus. Volg daarbij 

de aanwijzingen van het RIVM. 

4. Er is een maximum aan het aantal bezoekers gesteld. Dit om gedurende de avond 1,5 m 

afstand te garanderen. 

5. Om de coronaregels te kunnen volgen zal er geen pauze zijn. 

6. Iedereen moet blijven zitten gedurende de lezing. Onderonsjes en clusters rond de presentator 

zijn niet toegestaan. 

7. Koffie/thee uitgifte alleen voorafgaand aan de lezing. Let op de afstand als u wacht voor de 

koffie! 

 

De planning voor de afdelingsavonden is: 

• Donderdag 14 januari 2021 om 20.00 uur. Nog geen invulling vastgesteld, let op uw 

e-mail voor de aankondiging indien de avond door kan gaan. 

• Donderdag 11 februari 2021 om 20.00 uur. Nog geen invulling vastgesteld, let op uw 

e-mail voor de aankondiging indien de avond door kan gaan. 

• Donderdag 11 maart 2021 om 20.00 uur. Nog geen invulling vastgesteld, let op uw e-

mail voor de aankondiging indien de avond door kan gaan. 

• Donderdag 8 april 2021 om 19.30 uur 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. 
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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 2020 weer geopend voor het verkeer. De 

bussen van EBS en RET gebruiken de brug ook weer. Controleer de bustijden en routes voor 

u met openbaar vervoer naar de lezingen in Delfgauw reist. 

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

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. 

 

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

 

Ledenbestand 

 

Nieuwe leden: 

Dhr. P. Legerstee, Broekmolenweg 1, 2289 BE  Rijswijk (ZH) 

Dhr. C.J.B. van der Velden te Delft 

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

 

Op 30-11-2020 telde de afdeling: 238 leden en 13 bijkomende leden. De NGV telde op 

30-11-2020: 5967 leden en 422 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. 
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BESTUURMEDEDELINGEN 

 

Anny Käyser-van der Zee: 40 jaar NGV lid 

 

Anny is veertig jaar lang lid van de NGV en hieronder volgen enkele  bijzonderheden: 

• 1980: lid van de NGV; 

• 1984: in mededelingen no. 37 van de NGV afdeling Delfland van januari 1984, 

is aangekondigd dat Anny bestuurslid wordt alsmede ook het 

afdelingspenningmeesterschap op zich heeft genomen: 

  “Mevrouw Käyser-van der Zee heeft zich in principe bereid verklaard lid 

van het bestuur te worden en het penningmeesterschap te vervullen.”; 

• 1986: redactielid van het Mededelingenblad en de vaste afdelingsafgevaardigde 

voor de Algemene Leden Vergadering van de NGV; 

• 1987: plaatsvervangend afgevaardigde voor de Algemene Leden Vergadering 

van de NGV voor de afdeling Delfland; 

• 1994: organisator i.s.m. anderen van de Derde Genealogische Delflanddag; 

• 1998: tijdens de vergadering van 19 februari 1998 benoeming tot vice-voorzitter.  

Vanaf dit jaar: regelmatig vertegenwoordiger van de vereniging en 

afdeling op evenementen en deelnemer aan ledenwerfacties; 

• 2003: ontvanger op 13 november 2003 voor al haar verdiensten voor de NGV en 

de afdeling Delfland van de zilveren NGV speld; 

• 2008: ontvanger op 20 november 2008 van de gouden NGV speld.  

Tevens erelid van de afdeling Delfland; 

• 2016: redactielid Jubileumnummer NGV 1946-2016 'De vrouw in de genealogie'; 

• 2020: ontvanger op 10 september 2020 van de oorkonde i.v.m. het 40-jarig 

lidmaatschap van de NGV; 

Verder: 

• Anny is redactielid van de verschillende jubileumboeken van de afdeling Delfland 

geweest; 

• Anny is een trouw bezoeker van de vele bijeenkomsten in de regio en daarbuiten; 

• Anny is lang lid van de landelijke PR-groep (eerder de DIP genaamd) geweest, 

heeft in die functie ook een keer op de 50+ beurs gestaan; 

• Anny zat eind negentiger jaren met anderen in de landelijke NGV- 

werkgroep Secretariaatsbureau; 

• Anny is jarenlang betrokken bij de organisatie van de Delflanddagen en 

jubileumbijeenkomsten van de NGV; 

• Anny is een fijn persoon om mee samen te werken en heeft altijd het belang van 

de NGV hoog in het vaandel staan. 
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Maar het leuke met de oorkonde is, dat ook wanneer u als NGV-lid  de 40 jaar 

lidmaatschap volmaakt, u deze oorkonde en een attentie ontvangt. 
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Bestuursleden gezocht! 

(herhaalde oproep) 
 

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

Het afdelingsbestuur is inmiddels wel erg klein geworden, we zijn nog steeds 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 social media; 

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 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. 
 

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

INLOOPSPREEKUUR VOOROUDERONDERZOEK 

(door: Ron van Rooijen) 
 

Ook in 2020 hebben we een aantal keren genealogisch spreekuur gehouden. In 2021 

willen we - indien mogelijk - ook weer het maandelijks genealogisch spreekuur in 

Stadsarchief Delft in Den Hoorn houden op de 2e woensdag van de maand, meestal van 

14.00 tot 16.00 uur. 

Het zal i.v.m. met de coronamaatregelen (niet teveel mensen in een ruimte en 1,5 m 

afstand) geen inloopspreekuur zijn, maar spreekuur op afspraak. Men moet zich 

opgeven op het e-mailadres ngv.delfland@gmail.com en dan wordt er  een afspraak 

gemaakt voor 30 minuten.  

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. 
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De geplande data voor het voorjaar 2021 worden per e-mail bekend gemaakt en zijn altijd 

op woensdagen (van 15.30 tot 16.45 uur). Dit alles natuurlijk onder voorbehoud i.v.m. 

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

In juli en augustus is er geen spreekuur. 

De data voor het najaar 2021 worden in een volgende Mededelingenblad bekend 

gemaakt. 

Let op!  Vanwege de coronamaatregelen moet u zich momenteel van te voren aanmelden 

voor het spreekuur en wel via e-mail: ngv.delfland@gmail.com, er wordt dan een 

afspraak met u gemaakt van ca. 30 minuten. 
 

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. 
 

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

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. 
 

Voorpagina nieuws op de dag voor kerst in 1869 

P. van der Zee redt drenkeling. 
 

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

Van Pieter van der Zee vertelt de overlevering dat hij erg sterk was en dat zijn 

geloofsovertuiging in zijn leven een belangrijke rol speelde. 
 

Een, in een oude Delftsche Courant gevonden, berichtje over een redding geeft aan dat 

deze overgeleverde informatie niet bezijden de waarheid is. 

Alleen het verhaal uit de overlevering was ietsje anders, nl. dat hij een kind van de 

verdrinkingsdood gered had. Het krantenbericht meldt dat het niet de eerste keer was, dat 

hij zijn leven waagde om een ander te redden, dus mogelijk slaat dat o.a. op die redding. 
 

Het hieronder volgende krantenbericht van 24 december1869, van deze redding op 23 

december, had ik vele jaren geleden in het Delfts archief, in de tijd dat er van internet 

nog geen sprake was, gevonden in de microfiches van de kranten. 

Bij zoeken op 'Delpher' lukte het me aanvankelijk niet het opnieuw te vinden, gelukkig 

kreeg ik hulp van Bas van der Wulp. Hij stuurde me de link, afgelopen oktober, toe. Toen 

ik het bericht weer gevonden had, zocht ik nog even verder en bleek, tot mijn verrassing, 

ook het vervolg van de redding  in de krant vermeld te zijn. De drenkeling had het 

ziekenhuis weer verlaten! 
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De link naar de krant is:  
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&query=%22van+der+Zee%22&facets%5Bperiode%5

D%5B%5D=1%7C19e_eeuw%7C1860-

1869%7C&facets%5Btype%5D%5B%5D=artikel&facets%5BspatialCreation%5D%5B%5D=Delft&id

entifier=MMKB08:000115554:mpeg21:p001&resultsidentifier=MMKB08:000115554:mpeg21:a0003 

 

- Krant van 24-12-1869 - 

 

 
 

Het stukje over deze redding staat rechts onderaan de eerste pagina van deze krant, 

maar zal afgedrukt vrijwel onleesbaar zijn. Daarom hieronder het artikel in groter 

formaat: 
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Vervolg op blz. 2 van de krant 

 

 
 

- Krant van 29-12-1869 - 

 

 
 

Op de 2e pagina staat het vervolg van de redding 

 

 
 

Toelichting: 

Bekend was dat deze Pieter van der Zee 18 jaar als koper- en metaalgieter bij de firma 

H. Hartogh Heijs jr. in Delft gewerkt heeft. De fabriek stond in de buurt van de plek 

waar de gasfabriek stond. In 1870, dus in het jaar na deze, in het krantenbericht vermelde 

redding, heeft zijn leven een heel andere wending genomen. 

Van het bedrijf van Hartogh Heijs is geen archief in het Stadsarchief Delft, je zou toch 

graag wat meer van die firma en die eigenaar daarvan willen weten, nadat je gelezen hebt 
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hoe hij met zijn bootje de drenkelingen te hulp schoot en ervoor zorgde dat ze in zijn 

fabriek weer warm konden worden. 

En je zou meer willen weten van die zandschipper P. Overgaauw, waar kwam hij 

vandaan? hoe is het hem verder vergaan nadat hij uit het Gasthuis ontslagen was na 

succesvolle behandeling door de chirurgijns Van Essen en Van Blommestein? (Ik wist 

niet dat je in die tijd nog chirurgijns had). De drenkeling  zal wel onderkoeld geweest 

zijn. 
 

De vraag is:  

Heeft P. van der Zee een beloning gekregen ?? en als dat het geval zou zijn, 

hoe zou je zoiets kunnen vinden? 
 

 
 

Genealogische informatie: 

Pieter van der Zee, is de vader van Maria Willemina van der Zee, de vrouw waarvan in 

het vorige Mededelingenblad (op blz. 2504 e.v.)  e.e.a. beschreven is aangaande de 

gevonden boedeltaxatie na haar overlijden. In dat verhaal vindt u ook de negen kinderen, 

die hij en zijn vrouw Johanna Petronella de Koning in 1869 hadden. 

Pieter van der Zee  

is geboren 18 maart 1831 te Delft, en overleden 3 april 1903 te Delft, en huwde  in Delft 

op 16 mei 1855 met Johanna Petronella de Koning 

Hij was het jongste kind in het ouderlijk gezin, en zijn vader, óók een Pieter van der Zee,  

overleed al in 1832. 

Zijn oudere broers en zussen waren: 
 

Ida  20-12-1821    08-02-1879  (trouwt  Delft 24-01- 1849) 

Pieter  15-01-1824   13-06-1824 

Johanna  27-04-1825   04-01-1894  (trouwt  Delft 19-05-1847)  

Elizabeth  28-11-1827   23-12-1910 

Hendrik 07-01-1830   25-06-1830 
 

Allen zijn geboren en overleden te Delft.  

m.u.v.   Johanna, die in 1868 in Grave woont, zij is nl. in Haarlem overleden. De man 

van Johanna van der Zee  heette Wilhelmus Anthonie Johannes van der Meulen en de 

man van Ida van der Zee heette Leendert Verbeek 
 

Bij dat vorige artikeltje ging het erom dat ik vanuit een gevonden document -een 

boedeltaxatie -  me verder verdiepte in de bijbehorende persoon.  

Dat is hier eigenlijk hetzelfde, alleen nu is het 'document' :  -een krantenartikel-.   

En valt me ineens op dat hij op zeer jonge leeftijd zijn vader verloor. 
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WETENS(W)AARDIGHEDEN 

 

Dubbele achternamen (4) 

(door: mr. Paul C. la Croix Kaiser) 

 

Relaas naamswijziging. 

 

Alweer enige mededelingenbladen geleden is er een stuk gepubliceerd over het wijzigen 

van de achternaam. Meer specifiek over naamsvermeerdering: het toevoegen van een 

tweede familienaam aan de achternaam. Omdat ik daar vorig jaar zelf mee bezig ben 

geweest, leek het mij leuk om mijn ervaringen met de leden van afdeling Delfland te 

delen. 

 

Ik ben een geboren Kaiser. En ik schijn ook een groot gedeelte van de Kaisertrekjes te 

hebben, dus genetisch klopt mijn achternaam prima. Maar omdat mijn moeder een 

La Croix is, ben ik toch zeker ook voor 50% genetisch doorbelast met de karakteristieken 

van haar familie. Zou het dan niet voor de hand liggen om ook haar familienaam te 

dragen? 

 

Maar natuurlijk! En als je weet dat ik het juristen-gen van de familie La Croix heb, dat 

beide families een voorgeschiedenis in Frankrijk kennen en dat de ouders van mijn 

ouders al met elkaar omgingen in het Hilversum van voor de oorlog, dan is het niet 

vreemd om ook de beide familienamen aan elkaar te koppelen, omdat die bij mij immers 

samenkomen. 

 

Vanuit mijn juridische achtergrond heb ik in het naamrecht toen maar eens nader 

onderzocht. En het bleek dat het mogelijk is om een nieuwe achternaam aan de al 

bestaande achternaam toe te voegen. De toegevoegde naam komt dan voor de bestaande 

achternaam. Ik zou dan La Croix Kaiser gaan heten. Een brochure van de dienst Justis 

van het ministerie van Justitie gaf de nodige verdere informatie 

(https://www.justis.nl/binaries/Brochure%20naamswijziging%20-

%20juli%202020_tcm34-439791.pdf). 

 

Toen ik rond 2010 aan mijn ouders voorstelde om de achternaam van mijn moeder aan 

die van mijn vader toe te voegen, was de ontvangst niet eens lauwwarm. Er werd ronduit 

afwijzend gereageerd op dit voorstel. Overigens zonder enige gegronde reden, maar 

louter vanuit emotie. De relatie van mijn moeder met haar familie was niet altijd 

rimpelloos geweest en het was onverdiend dat haar familienaam dan zou worden 

toegevoegd aan mijn achternaam. Nu zijn de Kaisertjes ook niet helemaal van 

onbesproken gedrag, maar toch. 

 

Inmiddels wist ik dat de dienst Justis als onderdeel van de procedure tot naamswijziging 

een verklaring van geen bezwaar wenste van belanghebbenden bij het verzoek tot 

naamswijziging. Mijn moeder is natuurlijk belanghebbend, omdat het haar 
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geslachtsnaam betreft. Dit is overigens geen wettelijk eis, maar een verplichting die de 

dienst Justis zelfstandig, vanwege proceseconomische redenen, in de procedure heeft 

gefietst. De dienst wil voor zijn dat er bezwaar tegen de toekenning van een verzoek tot 

naamswijziging komt, maar een verzoek kan dus niet afketsen op het ontbreken van zo’n 

verklaring. Maar goed, ik heb om niet onnodig onrust in de familie te veroorzaken mijn 

voornemen tot het wijzigen van mijn achternaam toen maar laten rusten. 

 

Pas in 2019 heb ik het idee opnieuw opgepakt. In de tussenliggende jaren was mijn vader 

overleden en zijn mijn moeder en ik van elkaar verwijderd geraakt. Zij woont in het 

buitenland en contact is er niet. Dat is niet prettig, maar deze ten opzichte van 2010 

veranderde omstandigheid zet wel de deur open voor de naamsvermeerdering die ik 

graag wilde. Want weerstand vanuit de familie is nu niet meer te verwachten. 

 

Op 25 februari 2019 heb ik mijn verzoek dan maar ingediend bij de dienst Justis. Dat is 

om precies te zijn procedure B12 ‘Een achternaam toevoegen die is uitgestorven of 

met uitsterven wordt bedreigd’. En dat is nog best een klus, want er kleeft een aantal 

voorwaarden aan het verzoek waaraan voldaan moet zijn, wil het verzoek ingewilligd 

kunnen worden. En er moet verplicht een aantal bescheiden worden bijgevoegd. Ik neem 

puntsgewijs de stappen door die gezet moeten worden om aan te tonen dat de toe te 

voegen naam (bijna) is uitgestorven. 

 

1 In de eerste plaats is de hele exercitie kansloos als de toe te voegen geslachtsnaam een 

adellijke naam betreft. Dat kan je de naamsvermeerdering dus op je buik schrijven. En 

omdat adellijke namen alleen via de mannelijke lijn worden doorgegeven, sterven die 

per definitie uit als er geen mannelijke naamdragende nakomelingen meer zijn. Daar 

helpt procedure B12 niets aan. In dit opzicht heeft een burger dus een voordeel 

tegenover zijn adellijke landgenoot. En mijn moeder is niet van adellijke afkomst, dus 

op dat punt zit ik goed. 

 

2 In de tweede plaats geldt de voorwaarde dat de vader en grootvader van de moeder 

geen mannelijke nakomelingen meer hebben en dat deze normaal gesproken ook niet 

meer te verwachten zijn. 

 

Hieruit blijkt wel, dat procedure B12 enigszins verouderd is van insteek. Want 

inmiddels kan een niet-adellijke vrouw haar geslachtnaam wel doorgeven aan haar 

kinderen. De dreiging van het uitsterven van haar geslachtsnaam is daarmee 

afgenomen. Aan de andere kant is de dreiging van het uitsterven van de geslachtsnaam 

van de man toegenomen. Want als zijn naam niet aan zijn kinderen wordt 

doorgegeven, ligt daarin de kiem voor het verdwijnen van de naam. En ook daar ziet 

procedure B12 niet op. 

 

Maar goed, ik heb nog ouderwets de geslachtsnaam van mijn vader gekregen en moet 

dus nagaan of de vader van mijn moeder en diens vader nog mannelijke nakomelingen 

hebben. Enigszins teleurgesteld dat ik niet op buitenechtelijke familie ben gestuit, heb 
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ik vastgesteld dat dit niet het geval is. De betreffende overgrootvader had een zoon en 

een dochter. De zoon is mijn opa. De dochter is kinderloos gebleven en mijn opa heeft 

twee dochters. Daarmee zijn er geen mannelijk nakomelingen meer in deze tak van de 

familie La Croix. Dus ik kan door naar stap drie om de naam La Croix voor uitsterven 

te behoeden. 

 

3 In de derde plaats vraagt de dienst Justis om de bevindingen onder 2 te laten checken 

bij het CBG. Er wordt dan een stamboomoverzicht gemaakt, dat moet worden 

onderbouwd met akten en documenten. 

 

Natuurlijk beschikte ik al over de benodigde gegevens en die heb ik ter verificatie aan 

het CBG gestuurd. Welhaast per kerende post ontving ik mijn stamboompje weer terug 

van het CBG, maar wel op briefpapier van deze overheidsinstantie. Daarmee was de 

echtheid van mijn gegevens aangetoond en stond vast dat er geen mannelijke 

nakomelingen meer zijn uit de tak van mijn moeder.  Akten en overige documenten 

heb ik niet overgelegd. 

 

4 Vervolgens moet je dan nog de overige benodigde stukken in orde maken. Een kopie 

van een paspoort of identiteitsbewijs kun je zelf maken. En een afschrift van je 

geboorteakte moet je opvragen bij de betreffende gemeente, maar dat gaat heel vlot 

via het internet. 

 

5 Tot slot, maar niet onbelangrijk: je moet leges betalen voor de behandeling van het 

verzoek. Dat kost € 835,-. Zonder betaling wordt de aanvraag niet behandeld. En 

mocht de aanvraag worden afgewezen? Dan heb je pech en ben je de leges kwijt. Het 

is dus wel van belang om er van tevoren zeker van te zijn dat de aanvraag toegekend 

wordt, want anders is het zonde van het geld. 

 

Als je dan het formulier hebt ingevuld en de benodigde stukken hebt bijgevoegd, gaat de 

boel op de post. En dan is het wachten op nieuws van de dienst Justis. Eerst ontvang je 

een ontvangstbevestiging van je verzoek. Daarin leggen ze de procedure uit. Ik ontving 

daarna een telefoontje of ik niet nog een verklaring van geen bezwaar van mijn moeder 

wilde overleggen. Ik heb uitgelegd dat de wet dit niet verplicht stelt en dat werd beaamd. 

Daarnaast heb ik geen contactgegevens van mijn moeder en is het aan de dienst Justis 

om haar te informeren over mijn verzoek. Ik heb nooit vernomen of mijn verzoek of het 

daarop genomen besluit haar heeft bereikt. 

 

Na enige tijd, in mijn geval op 18 april 2020, ontving ik het besluit: de aanvraag was 

toegewezen. Mijn reddingspoging van de naam La Croix was gelukt! Wel loopt er dan 

nog een periode van zes weken waarin belanghebbenden bezwaar kunnen maken. Maar 

dan moet je van goeden huize komen, omdat aan alle formaliteiten van het verzoek was 

voldaan en er dan geen grond meer is om het af te wijzen. In mijn geval is er geen bezwaar 

gemaakt. 
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Maar dan ben je er nog altijd niet helemaal. Want de Koning moet er ook nog een klap 

op geven. De dienst Justis kent de aanvraag wel toe, maar dat betekent niets meer dan 

dat het verzoek met een positieve advisering aan de Koning wordt voorgelegd. Hij 

bepaalt uiteindelijk of de naamswijziging definitief doorgang krijgt. 

 

En op 25 juni 2019 heeft het Zijne Majesteit goedgevonden en verstaan om mijn 

geslachtsnaam te wijzigen. In het mooie afschrift dat daarvan wordt toegezonden 

ontbreekt evenwel de handtekening van de Koning zelf. De directeur van de dienst Justis 

tekent namens de minister voor rechtsbescherming, die op zijn beurt weer namens de 

Koning optreedt. Dat was wel een beetje een teleurstelling. Het afschrift is daarom niet 

ingelijst, maar netjes in het archief opgeborgen. 

 

Overigens behelst mijn afschrift nog een aparte innerlijke tegenstrijdigheid. De 

ondertekening van 25 juni 2019 is namelijk gedaan op grond van een rapport van de 

minister van 28 juni 2019. Onze Koning heeft dus alvast akkoord gegeven op een verzoek 

tot naamswijziging waarvan hij het advies van de minister nog niet tot zich had kunnen 

nemen. Ik vind dat bijzonder sympathiek van onze majesteit! 

 

En dan denk je dat de exercitie erop zit. Maar dat is niet het geval. Het begint nu pas 

goed! Want nu moet mijn geboorteakte worden aangepast. Althans, er komt een 

aantekening op dat ik vanaf nu, maar dan wel met terugwerkende kracht, La Croix Kaiser 

heet. En dat ging mis. De gemeente Leiden had namelijk geen bericht van de dienst Justis 

gehad over de naamswijziging. Dat was even vergeten of zo. Daar kwam ik achter, toen 

ik braaf mijn paspoort wilde vervangen bij de gemeente Den Haag. Want daar sta je niet 

bij stil, maar als je naam is gewijzigd, moet je alle pasjes en papieren die op naam staan 

aanpassen. Om te beginnen je rijbewijs en je paspoort, omdat die documenten van 

rechtswege vervallen als je naam verandert. Dus dan mag je niet meer het land verlaten 

en ook geen auto meer rijden. Geen seconde aan gedacht (en natuurlijk nog vrolijk in het 

buitenland geweest en door blijven rijden in de auto). Vanaf toen heb ik maar een foto 

van het afschrift van de Koning bij mij gestoken om mij in verdachte situaties toch nog 

te kunnen redden. 

 

En ook je bankrekeningen, verzekeringspapieren, inschrijvingen bij instanties: alles moet 

je aanpassen. Wat een klus is dat. De eerlijkheid gebiedt mij te bekennen, dat ik nog 

steeds niet bij alle organisaties mijn naamswijziging heb doorgegeven. Daarbij speelt 

mee, dat de meeste organisaties hier ook niet op zijn ingesteld. Via websites kun je de 

naamswijziging vaak niet doorgeven, dus daar moet je voor bellen. De 

telefoonmedewerker weet ook vaak niet hoe dit moet worden gedaan. En uiteindelijk 

moet je dan via de mail je verzoek nog een keer doen en een scan van het afschrift van 

Willem-Alexander meesturen. Kortom: dat kost erg veel moeite. 

 

En dan ben je er nog steeds niet, want dan blijkt dat ook mijn nog minderjarige kinderen 

van rechtswege de nieuwe achternaam hebben gekregen. En dat ook voor hun alles moet 

worden aangepast. Krijg je nog eens drie keer die workload erbij! Prettig is wel, dat hun 
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naamswijziging bij de prijs is inbegrepen en je er niet nog een extra procedure voor hoeft 

te doorlopen. 

 

Maar goed, de gemeente Den Haag kon niets voor mij doen, omdat mijn geboorteakte in 

Leiden niet was aangepast. Daardoor was ook mijn inschrijving in de gemeente niet aan 

te passen, laat staan mij nieuwe documenten te verstrekken. Meteen hing Leiden aan de 

lijn: Den Haag had ze gebeld. Of ik mijn naam had gewijzigd en hoe het kwam dat zij 

dat niet wisten. Dat wist ik natuurlijk ook niet. Ik gaf wel alvast door dat ook de naam 

van mijn kinderen was gewijzigd en dat ze die in een keer mee konden nemen in hun 

werkzaamheden, omdat die mannetjes alle drie in Leiden zijn geboren. Ik mailde voor de 

zekerheid het afschrift van WA naar Leiden en die belden toen met de dienst Justis. 

Vervolgens werden alle geboorte-akten in Leiden aangepast en kon Den Haag ook de 

nodige wijzigingen doorvoeren. 

 

En toen pas was de naamswijziging B12 helemaal afgerond. Daar ben je dus rustig een 

klein jaar mee zoet. Het is maar goed dat je niet van tevoren alles al weet! 

 

 
 

 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: 

dhr. P. Legerstee te Rijswijk (ZH) plegverg@ziggo.nl 

 

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

toestemming van de betreffende leden. 

 

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

Onlangs - op 24 oktober jl. -  was er een televisiespecial van het programma  

'Andere Tijden', waarin de schijnwerpers gericht werden op de sector ZORG. 
 

Honderd jaar geleden (en nog ver daarna) was het een roeping: verpleegster worden. 

Tegenwoordig is het een beroep: met opleidingen, diploma’s en specialisaties. ‘Andere 

Tijden’ duikt in een lange beeldspecial in de geschiedenis van de verpleegster. Rust, 

reinheid en regelmaat hebben plaats gemaakt voor heisa, herrie en hectiek. 
 

" 'Ze is als een moeder voor je', zegt een oude man geëmotioneerd en steekt in het 

ziekenhuis nog maar eens een sigaretje op. Doodzieke patiënten die door weer en wind 

van het ene naar het andere gebouw worden gereden, kraamhulpen die smelten bij het 

zien van een pasgeboren baby. Kinderen waarvan de amandelen worden geknipt en 

duizenden verpleegkundigen die het niet meer pikken op het Malieveld. In een kleine 

eeuw verandert het vak van verpleegster ingrijpend. Van een slecht betaalde roeping in 

de jaren 20 tot goedopgeleide vrouwen met diploma’s en specialisaties, maar nog altijd 

slecht betaald in de jaren 80." 
 

Via deze link 

https://www.anderetijden.nl/programma/1/Andere-Tijden/aflevering/834/Special-

Ode-aan-de-zorg kunt u de special kijken 
 

Er zou een open dag zijn in het “Trefpunt Medische Geschiedenis” , Foksdiep 4, 8321 

MK Urk 

https://www.scaburk.nl/68-open-dag-trefpunt-medische-geschiedenis 

Dat brengt ons bij de Stichting Farmaceutisch Erfgoed 

https://www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl/agenda/2020/10-mei-2020-ode-aan-

de-zorg 
 

Op de volgende URL is het 'virtueel museum' te vinden:  
https://www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl/virtueel-museum 

en komt u op https://www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl/ 

Kijk daar ook eens op 'Open Depot'  

https://www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl/open-depot 
 

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

Oorlogsbronnen: 

Op: "Uit de oude Koektrommel" is een lange lijst met oorlogsbronnen te vinden. 

Hier kunt u zoeken naar personen en persoonsgegevens. Kijk daarvoor op: 

https://www.uitdeoudekoektrommel.com/tweede-wereldoorlog/ 
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Plaatjesalbum van Delft 

In de supermarkt, op Marktplaats en op Facebook – overal doken lijstjes op met nummers 

van de stickers voor de spaaractie Historisch Delft van de Delftse PLUS-supermarkten. 

Wie heeft de laatste ontbrekende nummers? Door coronabeperkingen was een fysieke 

ruilmiddag niet mogelijk, maar het succes van de actie was er niet minder om. 

Medewerkers van de supermarkt stelden albums samen, klanten ruilden onderling en 

volle albums gingen onder meer naar verpleeghuizen. Kortom: Veel leuke reacties op dit 

door Ingrid van der Vlis samengestelde historische album! 

Nieuwsgierig geworden? Zonder te sparen, kun je het album hier op 

https://issuu.com/goodfield/docs/_delft_verzamelalbum_issuu toch digitaal 

bekijken. 
 

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

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 

TV-serie 'KIJK op DELFT' 
 

Op 'TV West' waren 6 afleveringen over de stad Delft te zien. 

https://www.stadsarchiefdelft.nl/2020/11/12/tv-serie-kijk-op-delft/ 
 

'Delft is een van de mooiste oude steden van ons land. Het is de stad van Willem van 

Oranje, Johannes Vermeer en natuurlijk het wereldberoemde Delfts Blauw. In deze serie 

gaat Paul van Berkel, geboren en getogen in Delft, op zoek naar de belangrijkste verhalen 

van de stad. Hij wordt daarbij geholpen door de experts van Erfgoed Delft, die alles weten 

van de archeologie, de archieven en de monumenten van de stad. 
 

De serie startte op woensdag 14 oktober en telt 6 afleveringen. Die gaan o.a. over de 

historische groei van Delft, over het bijzondere echtpaar Van Marken, dat met de 

succesvolle Gist- en Spiritusfabriek de stad in de negentiende eeuw op de kaart zette. 

Maar ook vaart het gezelschap naar Delfshaven in Rotterdam, de Middeleeuwse haven 

van Delft. En uiteraard komen de drie iconen van Delft voorbij: Willem van Oranje, 

Johannes Vermeer en Delfts Blauw.' 
 

Nieuwsgierig geworden? Zonder te sparen, kun je het album hier op 

https://issuu.com/goodfield/docs/_delft_verzamelalbum_issuu digitaal bekijken 
 

De afleveringen zijn nu ook online te bekijken 

op https://www.omroepwest.nl/tv/programma/170346367/Kijk-op-Delft 

 

https://issuu.com/goodfield/docs/_delft_verzamelalbum_issuu
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De onderwerpen zijn: 

 Aflevering 1. De groei van de stad 

 Aflevering 2. Delfshaven  

 Aflevering 3. Het echtpaar Van Marken 

 Aflevering 4. De Spoorzone 

 Aflevering 5. Kennisstad 

 Aflevering 6. De iconen van de stad 
 

Leuk en interessant om te kijken en te beluisteren!! 

 

BOEKENNIEUWS 
 

"Een stamreeks van Hendrik Hendriks vanaf circa 1763" 
 

Dit boek is samengesteld en uitgegeven door ons afdelingslid Mevr. Janny Goutier-

Zwiers. 

Hendrik Hendriks betreft een Drentse familiegeschiedenis. 

In de Proloog en Inleiding schrijft mevrouw Goutier-Zwiers: 
 

De eerste maal dat ik in het Drents archief de naam Hendrik Hendriks las, was een lichte 

schok. Hij was de vader van de bruidegom Roelof Hendriks Zwier. Het klopte! Zo kort 

bestond onze familienaam Zwiers dus pas. Waar komt de naam Zwier zo plotseling 

vandaan? Dit heb ik niet kunnen achterhalen. Hendrik Hendriks is een patroniem, dit 

betekent: hij is de zoon van Hendrik. 

In het Drentsarchief te Assen vond ik het huwelijk van Hendrik Hendriks met Eva 

Margaretha (Grietje) Christoffels. 

Zij zijn getrouwd op 16 oktober 1796 in Sleen. Men spreekt het uit als Slien, in de tijd 

van de Bataafse Republiek. Men was toen nog blij met de Franse overheersing; 

gelijkheid, vrijheid en broederschap. Bij al die nuchtere Drenten zal dat, in het dagelijks 

leven, in mindere mate een rol hebben gespeeld. 
 

Ik las de trouwakte van Hendrik Hendriks uit 1796 en ontdekte dat hij op De Haar 

woonde, een kleine buurtschap, ca 10 km ten Noorden van Coevorden. 

Zijn zoon Roelof Zwier is overleden op de Schimmelarij, een buurtschap naast De Haar. 

De trouwakte van Roelofs zijn zoon Berend, vertelt dat hij in Emmen is gaan wonen en 

werken. Tot en met de Berend, geboren in 1918, woonde en werkte deze tak van de 

Zwiersen in de buurtschappen rondom Emmen. 

Genoemde Berend krijgt een baan in Groningen aangeboden en zo ontstaat de Groningse 

tak. 
 

Naast de nuchtere feiten van geboorte, huwelijk en overlijden speelt zich een heel 

mensenleven af, waar wij na meer dan twee eeuwen niets meer van weten. 

Zelfs niet waarom er voor de familienaam Zwier is gekozen. Deze tak van de Zwiersen, 

waarover het in dit boekje gaat, zijn eenvoudige mensen. Mogelijk heeft deze stamvader 

Hendrik Hendriks zijn praam (boot) verkocht? Nergens heb ik echter iets over een boot 
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gelezen. Een Hendrik Hendriks staat beschreven in de notariële archieven. Is dit de 

stamvader van deze stamreeks Zwiersen? 

Een persoon met de naam Hendrik Hendriks is moeilijk te herleiden voordat de 

Burgerlijke Stand er kwam in 1811. Daar waren/zijn meer mensen met deze naam. (Tot 

op heden heb ik ook niets ernstig gevonden op crimineel gebied). 

Dit familieverhaal van acht generaties is doorspekt met stukjes geschiedenis uit hun 

streek in de bijpassende tijd. Mensen leven in hun tijd en geschiedenis. 
 

Ik ben begonnen met een stukje te schrijven over hoe de Drenten leefden voor de Franse 

tijd. Hendrik Hendriks is geboren rond 1763. Hij is jong geweest in de tijd voor de 

Bataafse Republiek die in 1795 begon. Het zijn de beperkte verhalen op basis van 

informatie uit de archieven en de herinneringen van familieleden. Om diverse redenen 

heeft het ene familielid meer informatie gegeven dan het andere familielid. Het zijn de 

kleine weetjes van de stamhouders uit slechts een tak van de vele 'Zwiersen-takken'. 

Hendrik Hendriks, de stamvader, heeft vele nazaten gekregen. 
 

Zwiers, dat is de zoon van Zwier, een 

jongensnaam waarvan de betekenis is 

dappere strijder. 
 

Deze naam stamt af van Sweder, een Duits Germaanse naam. Bron: Wikipedia. 
 

De oudst bekende voorvader - Hendrik Hendriks, geb. ca. 1763, overl. 7-2-1816. 

Hendrik Hendriks van De Haar trouwde in de gemeente Sleen, op 16 oktober 1796 met 

Margaretha Christoffels Bekkendorf van Anlo. (De Haar is een buurtschap ten Noorden 

van Coevorden). 

Bij het huwelijk van zoon Roelof op 8 mei 1824 staat: 

dat Roelof Hendriks, zich thans schrijvende Roelof Hendriks Zwier, 27 jaar, zoon van de 

overleden Hendrik Hendriks gaat trouwen met Bernardina Hansen, 21 jaar. 
 

Het boek omvat 127 pagina’s en heeft een harde omslag, het is heel mooi uitgevoerd, 

heeft mooi glanzend papier en is rijk geïllustreerd. Diverse BS akten en huwelijksbijlagen 

zijn afgebeeld, met transcriptie. 

De familiegegevens zijn in de context van de geschiedenis -en met name die van Drenthe- 

gezet, en er wordt ingegaan op hoe de voorouders vroeger daar leefden. Achterin het 

boek is een personenregister opgenomen. 
 

De schrijfster, ons afdelingslid mevrouw Janny Goutier-Zwiers, heeft het in maart 2020 

uitgegeven en onze afdeling een exemplaar van het boek voor de afdelingsbibliotheek 

gegeven. Dit stellen we zeer op prijs en gaat vergezeld van onze dank. 

De oplage is beperkt, het boek is – indien nog beschikbaar - bij haar te bestellen: 

Mevr. J. Goutier-Zwiers, Gebrokenwit 3, 2718 AX Zoetermeer, tel.079-3611435. 
 

L.P. Heurter en A.P.J. Käyser  
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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Het volgende boek is een geschenk van de heer Reijnier Kloeg voor de afdelings-

bibliotheek, waarvoor we hem hartelijk bedanken. 

 

"150 jaar gelegenheidskleding 1869-2019" 

 

Trudy van der Wees, Kloeg: 150 jaar gelegenheidskleding 1869-2019, [Delft] 2019, 

ISBN 9789090318547, 64 pagina’s, geïllustreerd, geen register. 

 

De huidige firma J.F. Kloeg te Delft bestond in 2019 150 jaar en dat was voor de huidige 

eigenaar Mark Kloeg reden om een jubileumboek uit te geven. 

In het boek beschrijft de auteur, Trudy van der Wees, in een prettige leesstijl de 

geschiedenis van vijf generaties ondernemen, van een onderneming in herenmode en in 

het bijzonder de verhuur van gelegenheidskleding. Het bedrijf is één van de oudste 

Delftse familiebedrijven en tevens hofleverancier. Het begint in Delft met Koos en Kaatje 

Kloeg, die dankzij een erfenis in 1869 hun ‘affaire’ in de Jacob Gerritstraat in het centrum 

van Delft kunnen openen. De zaak groeit uit tot een succesvolle onderneming die werd 

gerund door kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

Genealogisch begint het met 

Jacobus Klugh (1735-1770), 

die in Bergheim bij Keulen is 

geboren. Als hij in 1756 

trouwt wordt hij katholiek. 

Zijn zoon Antonius (1754-

1800) komt als 

brandersknecht te werk in 

één van de 34 

jeneverbranderijen in 

Delfshaven. Als hij en zijn 

vrouw kort na elkaar in 1800 

overlijden, gaan in 1804 vier 

van de vijf kinderen Kloeg 

(de vijfde is overleden) naar 

het rooms-katholieke 

weeshuis in Delft. Jacobus 

Kloeg (1791-1864) trouwt in 

1812 met een ander 

weeskind, Catharina Wilhelmina Westhuis (1789-1854). Hun kleinzoon Jacobus Kloeg 

(1844-1906) is in 1869 de grondlegger van de zaak in ‘hoeden, petten, overhemden, 

halfhemden, boorden, manchetten, cols, manchetknopen, enz.’ Tot circa 1920 is het een 

ongeschreven wet om als man een hoed te dragen. Eind negentiende eeuw groeit in Delft 

het aantal katholieken en klanten zijn in de loop der tijd bijvoorbeeld eerst de militairen 

en later de studenten van de Technische Universiteit Delft. Vooral de verkoop van Mey’s 

(witte) boorden groeit. De zaken gaan goed. In 1943 wijzigt de oorspronkelijke 

firmanaam J.A. Kloeg in J.F. Kloeg, naar kleinzoon Jan Kloeg (1913-2000). Hij start de 
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verhuur van kleding en zijn zoon Reijnier gaat in 1985 volledig over naar de verhuur van 

gelegenheidskleding aan de Broerhuisstraat 6 te Delft. 

Het boek bevat allerlei foto’s, waaronder bijvoorbeeld een oud portret van de vermelde 

Jacobus Kloeg vlak voor zijn dood in 1864. In diverse thema’s worden zaken nader 

toegelicht, bijvoorbeeld ‘Vadermoordenaar’ (pagina 16), over een formeel type witte 

boord met uitleg over hoe een vertaalfout vanuit het Frans (‘parasite’) naar het Duits de 

Nederlandse vreemde naam heeft doen ontstaan, of bijvoorbeeld ‘Wat doe ik aan? 

(dresscode)’ (pagina 23) of over het knopen van een stropdas (pagina 53). Ook Delftse 

geschiedenis krijgt aandacht (bijvoorbeeld de bekende Delftse ondernemer Jacques van 

Marken die in 1869 trouwt en zijn fabriek begint, de groeiende industrialisatie  en de 

komst in 1904 van V&D). Boeiend is hoe de familie Kloeg via huwelijken met andere 

Delftse katholieke middenstandsfamilies verbonden raakt (zoals handelaar in 

manufacturen Peterse, banketbakker Peterse en ijzerhandelaar Romijn). 

Een overzicht van de familie op pagina 10 en 11 geeft inzicht in de 'stamreeks Kloeg' 

(met verwijzing naar een volledige stamboom op: 

www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-kloeg). 

 

Het geheel is fraai vormgegeven in een vierkant formaat. Al met al is het een boeiende 

familie- en bedrijfsgeschiedenis en zeker de moeite van het lezen waard. Ik feliciteer de 

auteur èn de huidige eigenaar met dit boek. 

De prijs van het boek is ca. € 24,50. 

 

Leo van der Linden 

 
 

"Zo orden je het familiearchief" 

 

Carla van Beers, Zo orden je het familiearchief, ’s-Gravenhage 2018, ISBN 

9789402176544, 62 pagina's, geïllustreerd, geen register. 

 

De auteur heeft op 10 september j.l. bij ons in de afdeling een boeiende presentatie over 

het ordenen van je familiearchief gehouden. Daar vertelde ze onder meer dat de 

Amsterdamse genealoog Wout Spies zijn familiearchief - geordend en wel - aan het 

Stadsarchief Amsterdam had geschonken om onderzoekers later de mogelijkheid te 

geven onderzoek naar een Amsterdamse familie te laten doen (als voorbeeld van het 

leven van een Amsterdammer in de twintigste en één en twintigste eeuw). 

Al eerder - in 2018 - heeft Van Beers een handleiding over het ordenen van een 

familiearchief in een vlotte en prettig leesbare stijl geschreven. De handleiding is bedoeld 

voor degenen die orde willen scheppen in een berg familiepapieren en ervoor willen 

zorgen dat je de 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 
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te kijken, maar vooral ook naar de toekomst. Kortom je wilt verhalen delen en informatie 

toegankelijk maken voor familieleden, onderzoekers en belangstellenden. 

De handleiding laat je zien hoe 

je kunt ordenen. Dat doet de 

auteur in een duidelijk 

stappenplan van zeven stappen 

(Oorsprong en toekomst, 

Sorteren en selecteren, Ordenen 

volgens onderwerp of 

verpakking, Verpakken van 

losse stukken, Opschonen en 

herplaatsen, Coderen en 

beschrijven van de stukken, 

Opbergen en openbaar maken). 

De stappen geven houvast en 

zijn geen formule. Je leert 

begrippen kennen en krijgt veel 

tips. De foto’s en illustraties 

verhelderen de tekst. Het 

familiearchief van de familie 

Van Suchtelen van de Haare 

komt steeds als voorbeeld terug, 

waarbij je ziet hoe het kan 

uitwerken. Achterin zit een 

werkboek met opdrachten als 

hulp om echt te starten. 

Voor hulp bij het ordenen, 

opbergen en toegankelijk maken 

van familiepapieren, kan deze 

handleiding je helpen. 

De prijs van het boekje is € 25,19  

Zie ook: http://familiearchieven.nl/huisdetective.html 

 

Leo van der Linden 

 

NB: Het archief van Wout Spies en Wim van Beek vindt u op 

https://archief.amsterdam/inventarissen/details/30932 

en op https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/nieuws/wim-wout/ kunt u door de 

inventaris bladeren. 
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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 

 

Genealogie voor beginners 

De Volksuniversiteit Vlaardingen organiseert een cursus Genealogie voor Beginners. 

• Wilt u onderzoek doen naar uw eigen familie en familiegeschiedenis? 

• Hoe pakt u dat aan? 

• Hoe komt u aan betrouwbare gegevens? 

In acht lessen maakt u kennis met de mogelijkheden. Voor de pauze de theorie en erna 

gaat u op uw eigen laptop of tablet aan de slag. Aan de hand van opdrachten zoekt u uit 

waar u wat kunt vinden. Bij deze cursus hoort ook een rondleiding op het stadsarchief 

van Vlaardingen. 

 

Aanvang 11 januari 2021 

Docent drs. L.M. van der Hoeven 

Locatie Van Hogendorplaan 25A 

Tijd maandagmiddag van 13.30 – 15.30 uur 

Overige data 18/1 - 25/1 - 1/2 - 8/2 - 15/2 - 1/3 - 8/3 

Duur 8 lessen 

Cursusgeld € 145,00 

Opmerking: U dient uw eigen laptop of tablet mee te nemen. 

Zie ook de website van deze Volksuniversiteit:  

http://www.volksuniversiteitvlaardingen.nl/genealogie.php 
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DIVERSEN 

 

Familie in beeld nr. 8. 

 

Onlangs is 'Familie in beeld' nr. 8 verschenen. De hoofdredacteur Wim Kros heeft 

inmiddels een vaste medewerker, die elke uitgave een column verzorgt nl. Yolanda 

Lippens. In het blad staat o.a. een artikel over de Mode in de 20-er en 30-er jaren van de 

vorige eeuw en over de Spaanse griep pandemie. 

U kunt het blad via de webshop bestellen; het kost dan € 7,95 + € 4,50 portokosten dus 

€ 12,45.  

Per abonnement is het voordeliger, de prijs is dan € 9,95 per nummer, inclusief 

portokosten. Dan krijgt u het blad automatisch 2x per jaar thuis gestuurd en hoeft u niet 

steeds opnieuw te bestellen. 

Een jaarabonnement kost € 19,95 maar dat geldt alleen als u voor automatische incasso 

kiest, anders is het duurder. 

Nr. 8 is echter sinds 14 oktober alleen nog los, voor € 12,45 te bestellen. 

 

Website: https://www.familieinbeeld.nl/2020/10/15.html 

 

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

 

 
 

 

Aan dit nummer werkten mee: 

- De bestuurs- en redactieleden A.P.J. Käyser-van der Zee, P.C. La Croix Kaiser, 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 abon nement € 10,00. 

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   
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 e-mail: rovaroo@gmail.com 
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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 
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Jan Kloeg voor zijn winkel in de Jacob Gerritstraat in Delft, circa 1912 
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