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JAARGANG 30, No 2, juni 2021 

 

MEDEDELINGENBLAD 

 

Van het Bestuur en de Redactie: 

 

In het Mededelingenblad van december 2019 annonceerden we nog de plannen om in het 

voorjaar van 2020 de gewoonlijke 4 afdelingsledenavonden te houden. De eerste en de 

tweede gingen door. De derde werd op het laatste moment afgelast en de vierde is ook 

niet doorgegaan. 

De uitgestelde avond van maart 2020 hebben we in september 2020 kunnen houden. 

Daarna was het allemaal niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen. Wel zijn we 

gewoon doorgegaan met het aankondigen van mogelijke afdelingsavonden in 2020 en 

2021. Tot nu toe is er geen enkele avond doorgegaan. 

We hopen dat we in september, oktober en november 2021 weer afdelingsavonden 

kunnen organiseren. We plannen ze in ieder geval. Voor 9 september hebben we 

prof. dr. Marijke van der Wal bereid gevonden om over een interessante briefwisseling 

uit de 17 eeuw, gevonden tussen de 'Sailing Letters', te vertellen. Aan de verdere invulling 

van lezingen wordt nog gewerkt  We houden u op de hoogte middels het 

Mededelingenblad en e-mails. 

In dit afdelingsblad staan een aantal artikelen waaruit blijkt dat contacten tussen de leden 

zo waardevol kunnen zijn om verder te komen met het onderzoek. 

Ondertussen is er ook in het Hoofdbestuur en de IT-groep een en ander aan de hand. Een 

kleine samenvatting: 

• Financiële verantwoording over 2019 en 2020; 

• Nieuwe bestuursleden; 

• Website die nog niet helemaal op orde is; 

• Tegenslagen en ziekte bij leden van de IT-groep. 

Inmiddels zijn we in de “vooravond” van de vakantieperiode aangekomen en hoopt 

iedereen op de een of andere wijze weer een vakantie te kunnen houden: thuis, ergens in 

Nederland of elders. 

Wij hopen dat er niet te veel Covid vanuit vakantiebestemmingen mee teruggebracht 

wordt, zodat we de rest van het jaar op een redelijk normale manier kunnen laten 

passeren. 

 

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 

 

Nieuwe 'Index/Inhoudsopgave Mededelingenblad 

december 1991 t/m  maart 2021' gereed. 

 

De heer Scharp heeft een flinke klus geklaard, hij heeft de index van het afdelingsblad 

bijgewerkt en de eerdere uitgave gecorrigeerd. Nu is weer te zien op welke bladzijden 

over bepaalde familienamen is geschreven, en wat belangrijk is dat erbij vermeld is, 

over welke periode de vermelding van die naam is. Zodat u gelijk weet of het zin heeft 

zo'n oudere uitgave van het blad te bekijken voor uw onderzoek naar zo'n familienaam. 

Een systeem dat de heer Scharp destijds zelf heeft opgezet. Een beperkte 

inhoudsopgave is ook toegevoegd. De achterstand van een aantal jaren is nu 

weggewerkt. We hopen zodra de afdelingswebsites van de NGV-site beschikbaar zijn, 

deze uitgave daarop te plaatsen voor onze leden. Zodat u het kunt bekijken, 

downloaden en eventueel zelf uitprinten. Mogelijkheden (en prijs) van een printversie 

aanleveren, zijn nog niet onderzocht. We weten ook niet of daar belangstelling voor is. 

We willen ons voormalig bestuurslid Paul Scharp bij deze héél héél hartelijk 

bedanken voor de vele uren werk die hij hierin heeft gestopt. Super ! 

Nu alles weer zo goed op orde is, wat dat betreft, zij we op zoek naar iemand die dit 

werk wil continueren, als het per uitgave bijgehouden wordt, is het niet zoveel werk. 

We hopen dat een van u dit werk op zich wil nemen. 

De redactie ziet uw aanmelding graag tegemoet. We denken dat de heer Scharp graag 

uitlegt hoe hij het systeem heeft opgezet. 

AZ 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

OVER DE AGENDA 

 

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

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

avond voor de afdelingsbijeenkomsten. In incidentele gevallen wordt hiervan afgeweken 

bijv. als dit ‘Witte Donderdag’ zou zijn. 

 

Agenda afdelingsbijeenkomsten: 

De planning voor de afdelingsavonden najaar 2021 is: 

• Donderdag 9 september om 20.00 uur: 

“Leerrijke mobiliteit: koopmanszoon MICHIEL HEUSCH op Italiëreis” door 

mevr. Prof. Dr. Marijke van der Wal. 

Te midden van de grote hoeveelheid door de Engelsen in oorlogstijden buitgemaakte 

documenten bevindt zich een vijftigtal brieven die in de járen 1664-1665 naar Michiel 

Heusch jr. zijn gestuurd. Deze jonge koopman uit Hamburg is op een zo geheten 'grand 

tour' in Italië om de taal te Ieren, maar ook om de handelscontacten van zijn vader te 

leren kennen en om handelsproblemen op te lossen. Wekelijks ontvangt hij brieven 

van zijn vader Michiel Heusch sr. Ook zijn er enkele brieven overgeleverd van zijn 
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moeder en nog drie andere familieleden. Mijn onderzoek heeft uitgewezen dat de 

scribenten en de geadresseerde tot een van oorsprong Antwerpse koopliedenfamilie 

behoren, tot een migrantenfamilie dus, die zich na de val van Antwerpen in Hamburg 

heeft gevestigd. Daar is een internationaal handelsimperium opgebouwd met een 

omvangrijk netwerk van handelsrelaties. 

Deze tweede- en derde-generatie migranten blijken in het Nederlands te schrijven. De 

brieven zijn dan ook getuigen van een interessante taalcontactsituatie: het Nederlands 

dat gesproken en geschreven werd in de Hamburgse Nederduitse omgeving. Hoe ziet 

dat Nederlands eruit? Ook de praktijk van het leren van vreemde talen komt naar voren 

in de brieven. 

De overgeleverde brieven geven een beeld van onder meer het dagelijks leven aan het 

thuisfront, het verloop van de reis, de praktijk en problematiek van koopmanschap, 

onderhandelingen vanuit Hamburg met Engeland en het grote internationale 

handelsnetwerk dat Michiel Heusch sr. heeft. Uit door mij verricht historisch 

onderzoek blijkt dat Heusch sr. een zeer belangrijke positie in Hamburg innam: hij 

behoorde tot de voornaamste kooplieden en werd zelfs de eerste president van de 

Commerzdeputation, de voorloper van de kamer van koophandel. 

Het is bijzonder dat de verzonden brieven uit de aaneengesloten periode 1664-1665 

bewaard zijn gebleven. Ze geven zicht van binnenuit op de handel en wandel van een 

vooraanstaande migrantenfamilie, op hun wel en wee, ziekte, sterfgevallen en 

erfenisperikelen. Voor historisch geïnteresseerden een prachtige blik op het verleden. 

Voor genealogen kan ik laten zien welke werkwijze tot het achterhalen van de vele 

historische gegevens heeft geleid. 

 

Zie ook 'Sailing Letters' waar u e.e.a. over "brieven als buit" kunt lezen 

https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/geesteswetens

chappen/brieven-als-buit#tab-1 

 

• Donderdag14 oktober 

• Donderdag 11 november 

In de volgende uitgave zullen we het geplande programma bekend maken. Houdt echter 

uw mailbox in de gaten voor wijzigingen of afgelastingen. In deze tijd met 

coronabeperkingen en -dreigingen is in dit opzicht (nog) niets zeker. 

 

Voor het voorjaar 2022 hebben we nog geen planning gemaakt, maar gaat u er van uit 

dat we het normale schema van de 2de donderdag van de maand aan zullen houden als 

dat mogelijk is. 

 
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. 
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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 19.34 uur aankomst 19.47 uur en van station Zoetermeer om 19.32 uur aankomst 19.51 

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

Kerkelijk Centrum. Vertrek van Delfgauw richting Delft: 22.11 uur, richting Zoetermeer: 22.15 

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

Vooral nu er met een eventuele lockdown andere regels en tijden kunnen zijn. 

Zoals gebruikelijk wordt er in de zaal niet gerookt! 

Introducés zijn van harte welkom, echter momenteel alleen als er binnen de geldende coronaregels 

ruimte over is. 

 

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. G. van der Eijk, Van Vollenhovenlaan 44, 2283 LT Rijswijk 

Mevr. E.H.J. van Oijen, Zuidzijde 89, 2411 RV Bodegraven 

 

Overgekomen van een andere afdeling:  

Mevr. M.A.E. Maas-Overmars, te Den Haag 

 

Adreswijziging:  

Mevr. P.H.Th. Dumon, Die Buytenweye, Chopinlaan 9 k 429, 2625 TD Delft 

 

Mevr. J.H. Koppert, Bredeweg 24, 9995 NC Kantens 

 

Overleden: 

Dhr. Ir. K.J.O. Romijn, Herman Gorterlaan 326, 5644 SR Eindhoven 

Dhr. M.D. van Neck, Hardenbroekstraat 154, 2532 XZ Den Haag 

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

leden. 

 

Op 31-05-2021 telde de afdeling: 224 leden en 12 bijkomende leden. De NGV telde op 

31-05-2021: 5648 leden en 1496 bijkomende lidmaatschappen. 
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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. 

 

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

 

BESTUURMEDEDELINGEN 

 

INLOOPSPREEKUUR VOOROUDERONDERZOEK 

(door: Ron van Rooijen) 

 

Na de zomer willen we weer het genealogisch spreekuur in Stadsarchief Delft in Den 

Hoorn houden op de 2e woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur.  

De data zijn 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december. 

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 aanmelden op het e-mailadres ngv.delfland@gmail.com en dan wordt 

er  een afspraak gemaakt voor 30 minuten.  

Zodra de coronamaatregelen zijn ingetrokken, zal het weer een inloopspreekuur worden. 

 

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. 

 

Stadsarchief Delft is te vinden op Gantel 21, 2635 DP  Den Hoorn. Het is goed bereikbaar 

met de auto (gratis parkeren) en met buslijn 37 (Leyenburg Den Haag - Station Delft ), 

halte Hoefslagendreef. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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GENEALOGISCHE HOEK 

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

presentaties van genealogische gegevens geplaatst krijgen. Gaarne toezending, bij 

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

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

zijn opgemaakt. 

 

FAMILIERELATIES 

(door: Ir. P.H.H. Scharp) 

 
 Wiebren Sjoerds WARTENA 

* ca 1715 Wartena  
† na 1778 

x 29-4-1742 

Sjerp Sierks (IJSSELSTEIN) 

* ca 1745 Grouw  

Boer/veehouder te Warga 

 

† 21-6-1810 Warga 

Antje Wiebrens 

WARTENA 

* 23-2-1757 Warga of 

Wartena 

† 27-6-1820 Warga  

 

x 11-4-1799 Warga 

Wybren Sjerps 

IJSSELSTEIN 

* 28-2-1783 Warga 

Boer, o.a. te Warga 

† 17-2-1850 Jorwerd 

Sjoerdje Sjoerds 

SPIEKSTRA 

* 15-12-1790 Wartena 

 

† 27-12-1821 Warga 

x 3-6-1812 Roordahuizum 

Sjoerd Wybrens 

IJSSELSTEIN 
* 22-8-1814 Hempens 

Boer te Wartena en Winsum 

† 31-5-1895 Wartena 

Hiske Sietses Sijtsma 

* 7-3-1819 Welsrijp 
 

 

† 7-8-1912 Wartena 

Siebren Melles KUIPER 

* 25-2-1802 Oldeboorn 
Boer, koopman, grutter 

† 19-12-1860 Oldeboorn 

x 25-4-1839 Idaarderadeel x 20-1-1833  

Wijbren Sjoerds 

IJSSELSTEIN 

* 27-12-1841 Wartena 

Boer 

† 14-9-1922 Garijp 

Grietje Allardus 

KALSBEEK 

 * 22-2-1846 Huizum 

 

† 22-1-1934 Garijp 

Theunis Siebrens KUIPER 

8 * 10-6-1835 Oldeboorn 

Winkelier, 

gemeenteontvanger 

† 3-3-1907 Oldeboorn 

Martha Everts POST 

* 30-10-1839 

Oudeschoot 

 

† 28-12-1922 Oldeboorn 

x 10-6-1868 Idaarderadeel x 5-6-1862 Schoterland 

Allardus IJSSELSTEIN 

* 24-7-1875  Wartena 

Manufacturier 

 

† 2-8-1959 Warga 

Maaike ROORDA 

 * 18-3-1876 Warga 

 

 

† 17-10-1936 Warga 

Sybren Theunis KUIPER 

* 16-6-1868 Oldeboorn 

Directeur coöp. zuivelfabriek 

Warga 

† 21-11-1935 Huizum 

Suster Harmina Anna van 

der MEULEN 

* 7-12-1869 Akkrum 

 

† 13-9-1941 Huizum 

x 17-5-1900 Idaarderadeel x 15-11-1894 Utingeradeel 

Wijbren IJSSELSTEIN 
* 30-1-1900 Warga 

Technisch hoofdambtenaar van bijzondere diensten, ’s-

Gravenhage 

†  3-10-1974 Ermelo 

Martha KUIPER 
* 22-4-1903 Warga 

 

 

† 24-12-1992 Leeuwarden 

x 18-1-1933 Huizum 

Hermien SCHARP-IJSSELSTEIN 

* 21-8-1938 Huizum 

Lerares NXII 
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Inleiding 

 

Begin april 2021 werd ik benaderd door een achterneef van mijn vrouw met de vraag of 

ik wist hoe bepaalde familierelaties in elkaar staken, het antwoord was snel gegeven. De 

beide moeders waren volle nichten en ik kon de andere personen waarnaar hij vroeg ook 

meteen plaatsen. 

 

(de tekst gaat verder op de volgende bladzijde) 

 

 
 

Berber Gerbens 
* ca 1719 Oldeboorn 

† ca 1782 Wartena 

 

Wartena 

 Ruurd Wiebrens 

WARTENA 

* 12-4-1747 Wartena{?} 

Boer en duivelbanner 

† 8-1-1805 Friens 

Klaaske Aukes de GRAAF 

* ca 1749 Boornbergum 

 

†23-1-1826 Friens 

x 10-5-1772 Boornbergum 

Auke Ruurds WARTENA 

* ca 1775 Wartena 

Landbouwer 

 

† 23-4-1839 Poppingawier 

Feikjen Herres TIETSMA 

* ca 12-1777 Rauwerd 

 

† 13-2-1854 Poppingawier 

Huwelijk nog onbekend 

Alle Wytzes van der SLUIS 

8 * 11-1-1813 Wijnjeterp 
Veenbaas 

 

† 10-9-1900 Appelscha 

Akke Aukes WARTENA 

* 25-10-1813 Poppingawier 
 

 

† 31-8-1878 Appelscha 

x 31-5-1833 Opsterland 

Martha Everts POST 

* 30-10-1839 Oudesloot 

 

 

† 28-12-1922 Oldeboorn 

Wytze Alles van der SLUIS 

* 2-8-1835 Appelscha 

Veenman 

 

† 29-11-1920 Appelscha 

Joukje Jans HOUWINK 

* 15-4-1837 Gorredijk 

 

 

†  29-12-1924 Leiden 

Schoterland  X 6-7-1860 Opsterland 

Evert (Theunis) KUIPER 

* 17-12-1883 

Directeur zuivelfabriek 

 

† 29-5-1956 Utrecht 

Berber PEENSTRA 

* 21-6-1883 Nes 

 

 

† 31-12-1949 Zeist 

Gerard de WEERD 

8 * 30-8-1869 Thesinge 

Leraar middelbaar 

onderwijs 

† 10-2-1941 Voorburg 

Klasina van der SLUIS 

* 27-1-1873 Appelscha 

 

 

† 4-1-1945 Voorburg 

x 26-9-1907 Utingeradeel x 9-4-1901 Ooststellingwerf 

Metje IJbeltje KUIPER 
* 25-5-1911 Irnsum 

 

 

† 29-10-1986 ‘s-Gravenhage 

Wÿtze Alle Jan de WEERD 
* 2-11-1905 Roermond 

wi, octrooigemachtigde 

 

† 26-12-1996 ‘s-Gravenhage 

 17-12-1948 Voorburg 

Alle Wÿtze de WEERD 

* 13-6-1950 ’s-Gravenhage 

Neuroloog, somnoloog 
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Vervolgens kreeg ik het idee om zijn voorouders van vaderskant na te gaan m.b.v. 

WieWasWie. Daarbij vond ik een tweetal mij bekende namen, voorouders van de vader 

van mijn vrouw. Dat heeft geleid tot bijgaand overzicht, daarin heb ik wel de plaatsnamen 

van diverse gebeurtenissen opgenomen, maar wegens ruimtegebrek niet de 

gemeentenamen, de verwijzing daarnaar volgt aan het eind van deze inleiding. 

 

De gegevens uit de tijd van de Burgerlijke Stand zijn alle “hard”, die uit de DTB-tijd 

niet. 

 

Opvallend is dat de mannelijke voorouders van mijn vrouw bijna allemaal IJsselstein 

heten, terwijl bij haar neef veel wisselingen van achternamen voorkomen. Daar valt wel 

weer enige regelmaat op in de voornamen Alle en Wytze. 

Wat ik daarenboven bijzonder vind is dat Sybren Kuiper (1868-1935) in september 1890 

directeur werd van de eerste Friese coöperatieve zuivelfabriek te Warga in de leeftijd van 

22 jaar. De kantonrechter heeft daarvoor een “handlichting” uitgesproken omdat hij nog 

minderjarig was. Tot zijn pensionering in 1932 is hij directeur gebleven. 

 

OVERZICHT PLAATSNAMEN met GEMEENTENAMEN 

 

DORP GEMEENTE DORP GEMEENTE 

Akkrum Utingeradeel Oudeschoot Schoterland 

Appelscha Ooststellingwerf Oudesloot Schoterland 

Boornbergum Smallingerland Poppingawier Rauwerderhem 

Friens Idaarderadeel Rauwerd Rauwerderhem 

Garijp Tietjerksteradeel Roordahuizum Idaarderadeel 

Grouw Idaarderadeel Thesinge Ten Boer (GR) 

Hempens Leeuwarderadeel Warga Idaarderadeel 

Huizum Leeuwarderadeel Wartena Idaarderadeel 

Irnsum Rauwerderhem Welsrijp Hennaarderadeel 

Jorwerd Baarderadeel Wijnjeterp Ooststellingwerf 

Oldeboorn Utingeradeel   

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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Stamboomonderzoek 

 

In de NRC van 27 mei 2021 stond een alleraardigst verhaal over een familiemythe in de 

familie van Wim de Jong. Jarenlang koesterde hij de illusie dat hij van bijzondere afkomst 

zou zijn. Dat viel tegen. Niets aan zijn voorouders is ook maar enigszins exotisch. 

De oom die een halve eeuw geleden met een genealogisch onderzoekje meende te hebben 

aangetoond dat zijn voorouders uit een geslacht van adellijke Hugenoten zou 

voortspruiten had het echt mis! 

Wim de Jong die gedegen onderzoek deed, inclusief mogelijke herkomst van de familie 

via DNA, is dus een illusie armer. 

De lering van dit moet zijn dat familieverhalen over de afkomst niet hoeven te kloppen. 

Controleren in de archieven is altijd noodzakelijk! 

 

Bronnen: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/27/stamboom-ik-heb-een-compleet-

woud-a4044922#/ochtend/2021/05/29/#506 

 

 https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/09/tijdreizigers-a4046665 

 

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

 

(NIEUWE) LEDEN STELLEN ZICH VOOR 

 

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

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

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

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

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

stellen in ons mededelingenblad. 

De werkwijze: 

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

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

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

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

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

aan het onderhavige lid voordat deze wordt geplaatst. 

Hieronder een nieuwe aflevering van de rubriek. 
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(NIEUWE) LEDEN STELLEN ZICH VOOR.... nr. 60. 

(door: Piet Nowee) 

 

In deze rubriek kunnen (oud) leden zich (opnieuw) voorstellen en bijvoorbeeld 

vermelden wat zij tijdens hun lidmaatschap inmiddels aan onderzoek hebben gedaan, 

maar ook bruikbare tips geven aan de andere leden. 

Leden die in deze rubriek willen worden opgenomen kunnen per mail, 

info@pietnowee.nl  contact met mij opnemen. 

Hieronder mijn bijdrage. 

Mijn naam is Piet Nowee en ik ben in 1953 geboren in Den Hoorn aan de 

Dijkshoornseweg. Hieronder een foto van mijn geboortehuis, dat is gebouwd in 1919. 

De foto is gemaakt in 1930 en de weg had toen nog zichtbare kenmerken van een dijk, 

waarop een handelaar loopt met een hondenkar. Het huis is gebouwd in de gemeente Hof 

van Delft, toen ik werd geboren stond het huis in de gemeente Schipluiden en 

tegenwoordig staat het door een zeer vreemde grensverlegging in Delft. 

 

In 2001 ben ik lid geworden van de NGV en bij mijn eerste bezoek aan een 

afdelingsbijeenkomst zat ik naast de heer Scharp, hij vertelde mij dat Herman de Bruin 

in het Jubileum Boek (een uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum 1976-2001) 

een artikel ging schrijven over de familie Nowee. Ik heb toen contact met Herman 

opgenomen en we kwamen er achter dat we dezelfde overgrootouders hadden, van hem 

heb ik zeer veel informatie en foto's gekregen. Hieronder het gezin van onze 
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overgrootouders Willem Nowé en Christina van der Wees , schoonzoon De Bruin staat 

middenachter op de foto. 

 

 
 

De gegevens die ik inmiddels had verzameld en die ik van Herman had gekregen heb ik 

toen op internet gezet en daardoor veel aanvullende informatie gekregen van bezoekers 

van mijn website. Onder andere informatie ontvangen over de schrijvers van de 

Arendsoogboeken, Jan (Johannes) Nowee en zijn zoon Paul Nowee, na enig zoekwerk 

een relatie met mijn tak ontdekt. 

Via internet kreeg ik ook een vraag over de familie Nowee die aan boord was van het 

stoomschip de "Koning der Nederlanden". Het betrof een bijzonder verhaal over één van 

de bekendste Nederlandse scheeprampen uit de tweede helft van de negentiende eeuw. 

Ik heb veel tijd besteed aan het verhaal en ben op zoek gegaan naar nazaten van 

betrokkenen. Op mijn website staat een uitgebreid verslag, zie: www.pietnowee.nl 

Op de afdelingsbijeenkomst van 9 mei 2019 heeft Piet van der Kruk (helaas overleden 

op 4 juni 2020) een presentatie gegeven over een huizenonderzoek in Delft. Op diezelfde 

avond gaf ik ook een presentatie over de Delftse familie Wolff, mijn moederskant. We 

wisten het niet van elkaar maar de presentaties hadden veel raakvlakken. Daarna heb ik 

nog diverse keren contact  met Piet van der Kruk gehad, hij heeft mij zeer veel bruikbare 

informatie versterkt. Op mijn website www.pietnowee.nl staat een pagina Wolff met o.a. 

de informatie die ik van hem heb gekregen. De familie van mijn moeder handelde in hout 



___________________________
 Mededelingenblad Afd. Delfland- 2021 / 2 

___________________________
 

2572 © NGV afdeling Delfland 

en hadden een houtdraaierij in Delft, gestart in 1870 aan het Achterom, daarna aan het 

Oosteinde en de Verversdijk. Hieronder een advertentie van 4 juli 1912 uit de Delftsche 

Courant over de verhuizing naar de Verversdijk. 

 

 
 

Recentelijk had ik contact met Jan Noort (lid van de NGV afd. Delfland), hij had in het 

verleden veel contact met de familie Wolff. Van hem heb ik aanvullende informatie en 

bijzondere foto's gekregen van de familie Wolff. 

Met Marcel van der Stap van de Genealogische Helpdesk van de afdeling ben ik naar het 

Nationaal Archief en het Gemeente archief van Den Haag geweest, opzoek naar gegevens 

over Jacob Wolff. Dat was een hele ervaring en dit onderzoek is nog niet afgerond. 

Tenslotte: Dankzij mijn lidmaatschap heb ik zeer veel informatie ontvangen en 

verzameld over de families Nowee en Wolff. 

 

Op de volgende bladzijden staat een stamlijn in 12 generaties van de familie 

Nowee/Nowé. 
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12 generaties van de familie Nowee/Nowé 

(enkele namen zijn verkort weergegeven) 

 

Johannes en Paul Nowee waren de schrijvers van de Arendsoogboeken 

Willem Nowé en Christina van der Wees waren mijn overgrootouders 

 

 
volg A                                                            volg B 
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                     A                                                                  B 
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AFDELINGSLEDENVERGADERING 

 

De afdelingsledenvergadering van donderdag 8 april 2021 is vanwege de beperkende 

coronamaatregelen niet doorgegaan. 

Voorlopig blijft het afdelingsbestuur in dezelfde samenstelling doorgaan totdat 

bestuursverkiezingen mogelijk zijn. 

Nog steeds is er behoefte aan uitbreiding van ons afdelingsbestuur. 

 

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

 

WETENS(W)AARDIGHEDEN 

 

Gereformeerde emigranten naar Canada 

(Overgenomen uit Amstelland, periodiek van de NGV afdeling Amsterdam e.o.)  

nr. 122 - mei 2021) 

 

In 1946 benoemde de synode van de Christian Reformed Church in Noord-Amerika 

(CRC) een Immigratiecommissie voor Canada. Deze commissie moest informatie, 

begeleiding en geestelijke steun bieden aan Nederlandse emigranten die overwogen naar 

Canada te verhuizen. Dit programma werd gesponsord door zowel de Canadese en 

Nederlandse regeringen. 

De CRC was in het bijzonder 

geïnteresseerd in het bijstaan van 

die emigranten die afkomstig 

waren van de Gereformeerde 

Kerken Nederland (GKN), een 

zuster-gemeenschap van de CRC. 

Van de bijna 150.000 emigran-

ten naar Canada na WO II, was 

ongeveer 13 procent lid van de 

GKN. 

Vanaf 1946 konden GKN-leden 

die van plan waren om naar 

Canada te verhuizen Canada 

wilden verhuizen, hun naam en 

familiegegevens sturen naar de Christelijke Emigratie Centrale, en later Het Algemeen 

Bureau, ook wel het Centraal Bureau van de GKN in Utrecht. 

De namen en gegevens werden overgebracht op getypte lijsten die naar het CRC in 

Canada gingen, met een kopie naar het hoofd-kwartier van de Christian Reformed 

Church in Grand Rapids, Michigan. Dit comité, bestaande uit predikanten en leken 

(veldwerkers genoemd), probeerde sponsors, werk en huisvesting voor deze immigranten 

te vinden. Vertegenwoordigers van het comité ontmoetten de immigranten bij aankomst 

op Pier 21 in Halifax met instructies, en begeleidden hen vaak ook naar hun 
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eindbestemming in Canada. Ook een klein percentage emigranten naar de Verenigde 

Staten werd geholpen. 

Informatie over in totaal 9.703 emigrantengezinnen wordt nu bewaard in de Archieven 

van het Calvin College, Grand Rapids, Michigan en zijn op één lijst gezet. 

Hoewel de gegevens voor de gehele periode 1946-1963 zijn opgenomen, is er een groot 

hiaat in de lijsten voor de jaren 1955-1956. U kunt deze lijst uitsluitend voor persoonlijk 

gebruik als pdf downloaden: 

https://www.calvin.edu/hh/family_history_resources/Immigration%20Committee

%20Report.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) 

 

E-MAILADRESSEN  

 

Nieuwe e-mailadressen: 

dhr. G. van der Eijk te  Rijswijk gvdeyk@gmail.com 

mevr. E.H.J. van Oijen te Bodegraven ehjvanoijen@gmail.com 

 

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

de betreffende leden. 

 

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

 

 

ALGEMENE INFORMATIE 

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

Archiefnieuws en Cursusnieuws. 

(door: A.P.J. Käyser-van der Zee) 

BOEKENNIEUWS 

Op 5 juni verschijnt "Atlas van de trekvaarten in Zuid-Holland", samenstelling: 

Marloes Wellenberg & Ad van der Zee, beeldredactie: Eelco Beukers, grafisch 

ontwerp: Jos Stoopman, formaat:  25 x 35 cm, omvang: 192 pagina's. Uitgave van: 

Uitgeverij Toth i.s.m. Erfgoedhuis Zuid-Holland. 
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ISBN is 978 90 6868 8177, winkelprijs € 29,95 (na 5 september € 34,95). U kunt het 

boek bestellen bij de uitgeverij Toth, Antwoordnr. 603, 1400 WB Bussum of via de 

website https://thoth.nl/Home  Binnen Nederland betaalt u  geen verzendkosten. Het 

boek is ook verkrijgbaar via de boekhandel. 

 

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

 

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 69 
 

Zoektocht naar Pieter Jonas (door Leo P. Heurter) 
 

De eerst bekende voorouder van mijn moederszijde in mannelijke lijn is Dingena de 

Rooij. 

In het doopboek der Nederduits Gereformeerde Gemeente van Sprang is op 24 april 1807 

de doop van haar zoon Pieter de Rooij genoteerd: 
 

 
 

Sedert 1993 zoek ik met enige regelmaat naar Pieter Jonas in de archieven van Sprang, 

Capelle, Loon op Zand, Kaatsheuvel, Waalwijk e.o. Het leverde niets op. Ook 

spellingsvarianten van Jonas (Janson, Johnson, Janszn, Jans, Jansen, Janssen, enz.) 
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leverden tot nu toe niets op. In 2016 navraag gedaan bij de Kerkenraad van de Nederlands 

Hervormde Gemeente van Sprang. Ook dat leverde geen informatie op die ik in verband 

kan brengen met de geboorte van Pieter de Rooij. 
 

Onlangs gewoon maar weer eens de naam Pieter Jonas in WieWasWie ingetypt. Er 

kwamen een aantal vermeldingen naar boven, o.a.: 
 

Collectie Landmacht: Supplementen Stamboeken Bataafs-Franse tijd 1795-1810 

Landmacht: Stamboeken supplement, Periode 1795 1810 

Voornamen: Pieter 

Achternaam: Jonas 

Nummer toegang: 2.01.15, inventarisnummer: 255, folionummer: 48 

Scan: NL-HaNA_2.01.15_255_0047.jpg (blz. 47) 
 

en 
 

Stamboeken van Officieren, Onderofficieren en Minderen der Landmacht 1795-1813 

Landmacht: Stamboeken, Periode 1795 1813 

Achternaam: Jonas 

Voornaam: Pieter 

Rang: soldaat 

Nummer toegang: 2.01.15, inventarisnummer: 58, folionummer: 205 

Scan: NL-HaNA_2.01.15_58_0107.jpg (blz. 107) 
 

Bij Paul Scharp navraag gedaan hoe deze militaire informatie te interpreteren. Het na 

volgende zou dan een mogelijkheid zijn: 
 

Pieter Jonas is geboren in (de provincie) Groningen omstreeks 1777. Bij het 

afzwaaien op 16 oktober 1807 staat genoteerd dat hij 7 jaar en 4 maanden onder 

de wapenen is geweest. Terug rekenend is dat dus vanaf 16 juni 1800. 

In het Stamboek van het 2de Regiment der Cavallerie staat dat hij 22 jaar was 

bij in dienst treden en dat hij na ongeveer een jaar op 16 mei 1801 toegetreden 

is tot dit regiment met als einddatum 1 oktober 1807. Hij werd “ruijter”. 

Later maakt hij deel uit van het 3de Regiment Huzaren dat op 25 september 

1806 in de Stad ’s-Hertogenbosch gestationeerd was. 
 

De garnizoensplaatsen in de Langstraat waren Geertruidenberg en 

’s-Hertogenbosch. Omdat Sprang relatief dichtbij ’s-Hertogenbosch is, is het 

waarschijnlijk dat de Huzaren zich zo nu en dan ook in Sprang ophielden. 

Een beetje rekenwerk leert dat op een mooie juli- of augustusdag in 1806 dan 

Pieter Jonas en Dingena de Rooij elkaar ontmoet kunnen hebben. 

Zou het zomaar kunnen zijn dat de Huzaar Pieter Jonas de vader van Pieter de 

Rooij is en daarmee dus ook een voorvader van mij, mijn moeder en 

grootvader? 

Nu op zoek naar Pieter Jonas in Groningen. Na enig gezoek in “Alle Groningers” 

(www.groningerarchieven.nl) heb ik op 8 november 1777 een doopinschrijving 

gevonden van een kind Jonas in Schildwolde. En de geboortedatum klopt met de 

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.01.15/inventaris?inventarisnr=255
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.01.15/inventaris?inventarisnr=58
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vermelding van zijn leeftijd (22 jaar in juni 1800) bij aantreden, genoteerd in de Militaire 

stamboeken. 
 

 
 

Van Jonas Thomas (Hazenhoek) is nog wel het een en ander te vinden: 
 

Datum Gebeurtenis 

8 nov 1777 Doop Jonas 

8 mei 1808 Huwelijk Jonas Thomas met Trijntje Fokkes (Veldman)  
Hierna: Jonas Thomas Hazenhoek  
Inschrijving in Registre Civique (NGV info) 

Burgerwacht 1811 Hazenhoek, Jonas Thomas: schoolmeester of curtas 

21 dec 1811 Geboorte doodgeboren dochter 

20 mar 1813 Geboorte dochter Elisabeth Hazenhoek 

15 nov 1819 Geboorte dochter Anje Jonas Hazenhoek 

3 sep 1832 Huwelijk dochter Elisabeth Hazenhoek 

11 jun 1838 Overlijden dochter Anje Jonas Hazenhoek 

26 apr 1848 Overlijden zoon Jonas Thomas Hazenhoek 

28 nov 1849 Huwelijk dochter Elisabeth Jonas Hazenhoek 

10 mei 1856 Overlijden dochter Elisabeth Jonas Hazenhoek 

16 jan 1879 Overlijden echtgenote Trienje Veldman 
 

Zeker gerede twijfel of dit de door mij gezochte Pieter Jonas is. Zeker omdat de naam 

Pieter in relatie met Jonas of Thomas niet gevonden wordt in Groningen. 

De doopinschrijvingen van de broers en zussen van Jonas zijn allemaal met alleen de 

voornaam en de vader T(h)omas Jonas, waarbij Jonas als achternaam van de vader 

genoteerd staat. Vanaf 1811 verschijnt bij de geboorte-, huwelijks- en 

overlijdensinschrijvingen steeds de achternaam Hazenhoek i.p.v. Jonas. 

In Schildwolde zijn leden van dit gezin met de familienaam “Hazenhoek” dan wel 

“Hasenhoeck” of “Hasenhoek” getrouwd en/of begraven. Bovenstaande vader heet dan 

Thomas Jans Hazenhoek. Zijn vader wordt Jonas Tomas Hazenhoek genoemd. 

En van Pieter Jonas is - ondanks 100+ vermeldingen in WieWasWie en Familysearch  

geen verder aanknopingspunt te vinden. 
 

Mijn conclusie uit bovenstaande is dat: 

• Jonas in de naam van T(h)omas Jonas om het patroniem gaat; 

• Jonas een verbastering kan zijn van Jans is; 

• Jonas Thomas de zoon (1777) naar zijn grootvader vernoemd is. 
 

Is er iemand die meer weet of mij de gouden tip kan geven? 
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VRAAG 70 

 

Zoektocht naar Huibert Gouweleeuw (door: Paul H.H. Scharp) 

 

Op internet https://www.genealogieonline.nl/genealogie-boom/I2803.php vond ik 

Huibert Gouweleeuw, geboren en overleden 25-01-1813 in Delft, zoon van Joannes 

Gouleeuw en Maria Noordermeer. 

De geboorteakte is op Collectie Delft zo gevonden, maar de overlijdensakte niet. Ook 

niet op WieWasWie, ook niet over de periode 1813-1913, diverse spellingen en 

wildcards geprobeerd. 

Met de heer Simon Boom, de opsteller van deze kwartierstaat, lijkt contact niet mogelijk. 

Vandaar mijn hulpvraag. 

 

Wie kan mij verder helpen? 

 

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

 

Aan dit nummer werkten mee: 

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

e-mail: info@pietnowee.nl 

-  P.H.H. Scharp, Nobellaan 65, 2641 XV Pijnacker, 

 e-mail: phscharp@kabelfoon.nl 

-  L.P. Heurter, Wengéhout 96, 2719 KB Zoetermeer,  

 e-mail: lphrtr@planet.nl 

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

Rooijen en L.P. Heurter. 

 

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

 

 
 



 

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

kunnen het blad ontvangen door bijkomend lid te worden van onze afdeling. Voor niet leden van de NGV kost een 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://ngvledenservice.nl/kennisbank/3-de-zeven-pijlers-van-het-genealogisch-onderzoek/ 

 

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 
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