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JAARGANG 25, No 2 juni/juli 2016 

 

MEDEDELINGENBLAD 

 

Van het Bestuur: 

 

Komkommertijd: een periode van het jaar waarin weinig nieuws te melden is omdat 

politici en veel anderen op vakantie zijn. F.A. Stoett (Nederlandsche Spreekwoorden, 

Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden: Naar hun oorsprong en betekenis verklaard 

- 1923/1925) omschrijft de komkommertijd als een slappe tijd, waarin weinig zaken 

gedaan worden, dus in de maand augustus, als er veel komkommers zijn en de handel 

over het algemeen niet zeer levendig is. 

Dat geldt ook voor de activiteiten van de afdeling Delfland. Maar gelukkig hadden we 

nog een flinke restant van de Waterloo-soldaat Arie van der Kraats, erg veel reacties 

op ‘Boesihil” en een boekbespreking ‘Op zoek naar de wortels van de familie 

Schneider’, zodat het blad toch weer goed gevuld met lezenswaardige artikelen bij u op 

in de bus valt. 

 

Op de AV in april in Driebergen is mevrouw M.E. Vulsma-Kappers benoemd tot erelid 

van de NGV, een bewijs van waardering voor haar inzet en voor het vele werk dat zij op 

diverse terreinen voor vereniging heeft verricht. Zaken die soms voor iedereen zichtbaar 

zijn, soms ook activiteiten die maar bij een kleine groep bekend zijn. In haar dankwoord 

verwoordde zij het als volgt: na 56 jaar lidmaatschap, nu levenslang lidmaatschap. 

We feliciteren haar van harte met deze benoeming! 

 

En we feliciteren ons afdelingslid mevrouw Thea van de Coevering -van Heesewijck met 

de verkregen Koninklijke Onderscheiding. Op 26 april werd zij nl. benoemd tot Ridder 

in de Orde van Oranje-Nassau voor het vele vrijwilligerswerk dat zij al sinds de 60-er 

jaren op diverse terreinen doet.  

Leuk is dat ook haar activiteiten voor de NGV afdeling Delfland, zoals het enige jaren 

beheren van de afdelingsbibliotheek en het meewerken aan de redactie van het 

Jubileumboek in 2001, zijn meegewogen. 

 

Namens het bestuur en de redactie: 

L.P. Heurter & A.P.J. 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 voorlopig de tweede donderdag van de maand te kiezen 

voor de afdelingsbijeenkomsten. 
 

Agenda afdelingsbijeenkomsten: 

In de maanden mei, juni, juli en augustus organiseren wij geen afdelingsavonden, echter 

in september gaan die weer van start. Hierbij vast de geplande datums en onderwerpen 

en informatie over de lezingen van september en oktober. 

 Donderdag 8 september 2016 om 20.00 uur: "5500 Jaar Boerenerven in Midden-

Delfland" door dhr. drs. Jacques Moerman (historicus). 

Midden-Delfland heeft een rijke bewoningsgeschiedenis. In de randen van het gebied 

waren zo’n 5500 jaar geleden (in de Steentijd) al nederzettingen. Naast visserij en jacht 

was er ook sprake van veeteelt en akkerbouw. Het zuidelijk deel van Midden-Delfland 

werd in de IJzertijd (de eeuwen voor het begin van onze jaartelling) intensief bewoond. 

Tussen Maassluis en Vlaardingen zijn meerdere boerderijen uit deze periode 

aangetroffen. In de Romeinse tijd lagen in Den Hoorn, het noordelijk deel van Midden-

Delfland, meerdere nederzettingen. Hier stonden boerderijen die het achterland 

vormden van de Romeinse stad Forum Hadriani (Voorburg). 

Vanaf het jaar 1000 vonden nabij de Maasmonding en vanuit de Hof van Delft 

grootschalige ontginningen plaats en ontstond in fasen het nog bestaande 

poldergebied. De boeren van Midden-Delfland specialiseerden zich vanaf de 

Middeleeuwen vooral in de boter- en kaasbereiding. Sommige boerenerven 

ontwikkelden zich tot kasteelplaatsen; uit andere ontstonden later buitenplaatsen. Het 

grootste kasteel was de Keenenburg in Schipluiden, waar de ambachtsheren van 

Schipluiden en Maasland hebben gewoond. De kastelen zijn verdwenen, maar er zijn 

in het gebied nog wel een aantal buitenplaatsen te vinden. 

De spreker verlevendigt zijn verhaal met talloze beelden van het landschap en het 

cultuurhistorisch erfgoed in Midden-Delfland. De lezing geeft een uniek beeld van 45 

jaar onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van het gebied. 

 

 Donderdag 13 oktober 2016 om 20.00 uur: of "De verborgen rijkdom van het 

weeskamerarchief" door dhr. drs. Bram Plantinga uit Leiderdorp. 

Het archief van de Weeskamer (elders Momboirkamer genoemd) is vrij onbekend en 

wordt daarom minder gemakkelijk onderzocht door genealogen. De Weeskamer (niet 

te verwarren met weeshuis!) was een administratieve instelling van het lokale bestuur. 

Het hield toezicht op de afwikkeling van nalatenschappen, voor zover daarbij de 

belangen van minderjarigen, mensen in het buitenland (‘uitlandigen’) of geestelijk 

onvolwaardigen in het spel waren. De meeste weeskamerarchieven beslaan grofweg 

de periode van halverwege de 16e tot en met de 18e eeuw.  

Bij de behandeling van de nalatenschappen door de Weeskamer werden dossiers 

(‘boedels’) gevormd. Deze kunnen een of meer testamenten bevatten, een 

boedelbeschrijving en/of -verdeling, declaraties en betaalbewijzen, schuldbewijzen en 
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eigendomspapieren, notariële verklaringen, processtukken, etc. In sommige gevallen 

ook wat correspondentie en zo nu en dan een genealogische staat. Sommige boedels 

bevatten maar een enkel stuk, andere zijn rijk gevuld. Onnodig te zeggen dat deze 

informatie voor een genealoog van grote waarde is! 

- Wanneer heeft het zin in een weeskamerarchief te gaan zoeken? 

- Waar zijn weeskamers gesticht en waar niet? Waarin verschillen hun archieven van 

elkaar? 

- Hoe bereid je je voor op onderzoek in een weeskamerarchief en welke onderdelen 

van een inventaris komen het eerst in aanmerking om te bekijken? Deze en andere 

vragen komen in de lezing aan de orde. Ook de geschiedenis van de weeskamers 

passeert kort de revue. 

Na de pauze volgen we de 

lotgevallen van verschillende 

leden uit één familie in de jaren 

1625-1655. Het waren gewone 

mensen die woonden in 

Delfshaven, Amsterdam en 

Leiden en het niet breed hadden. 

Brieven en andere stukken uit het 

Leidse weeskamerarchief laten 

zien dat zij deelnamen aan de 

strijd tegen zeerovers voor de 

Afrikaanse kust, uitvoeren naar 

Oost- en West-Indië en 

verkommerden in Spaanse 

gevangenschap. We leren hen 

niet alleen kennen uit officiële stukken, maar vooral ook uit persoonlijke getuigenissen 

van wat hen overkwam. Afbeeldingen van hun briefteksten en andere illustraties 

maken deze geschiedenis tot een indringend geheel. 

 

 Donderdag 10 november 2016 om 19.30 uur: ALV + een nog onbekend programma. 

Het bestuur zou het ook wel weer leuk vinden, wanneer leden iets over hun eigen 

onderzoek zouden willen vertellen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de heer 

Heurter; e-mail: lphrtr@planet.nl 

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

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

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

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

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

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

van de afdeling. 

Per openbaar vervoer is het Centrum prima bereikbaar met Veolia bus 55, vertrek van station Delft 

om 19:01 en 19:35 uur en van station Zoetermeer om 18:54 en 19:24 uur. De halte in Delfgauw 
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heet: “Delfgauwseplein” en is slechts enkele minuten lopen van het Kerkelijk Centrum. Vertrek van 

Delfgauw richting Delft: 21:42, 22:42, 23:42 uur, richting Zoetermeer: 21:46, 22:16, 23:16 uur. 

(Kijk voor de dienstregeling op: http://veolia-transport.nl) 

Wij brengen de mogelijkheid van carpooling nogmaals onder uw aandacht. 

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

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

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

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

Zoals gebruikelijk wordt er in de zaal niet gerookt! 

Introducés zijn van harte welkom. 

 

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

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

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

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

half jaar tot soms een jaar vooruit plannen. 

 

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

 

Ledenbestand 

 

Nieuwe leden: 

nr. 135877 dhr. G.A. van den Bos, Vlamingstraat 101, 2611 KV Delft 

nr. 135882 dhr. J.D.C. van der Toorn, Guntersteinweg 187, 2531 JV Den Haag 

nr. 135883 dhr. D. Haagsman, Berlageplein 18, 2728 EG Zoetermeer 

nr. 106589 dhr. P.R. d’ Adelhart Toorop, Oude Polderweg 73, 2493 AC ‘s-Gravenhage 

nr. 135863 dhr. P.P. van Diemen de Jel, van Dorpstraat 32, 2584 AK ‘s-Gravenhage 

 

Adreswijziging: 

nr. 119970  mevr. C.E. de Heer, Julianastraat 2L, 2651 DP Berkel & Rodenrijs 

nr.  134310  dhr. J. van der Toorn, Floralaan 16, 2643 NS Pijnacker 

 

Op 31-5-2016 telde de afdeling: 270 leden en 16 bijkomende leden.  

De NGV telde op 31 mei 2016: 7318 leden en 711 bijkomende lidmaatschappen.  

 

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

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

leden is ook het volgende van belang. 

De heer Gerard Velders 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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BESTUURSMEDEDELINGEN 

 

Als waardering voor 40 jaar lidmaatschap ontvangen NGV leden sinds enige tijd een 

oorkonde en een attentie. 

Dit jaar hoorde onze vroegere voorzitter mr. A.H.G.Verouden bij de Jubilarissen (zie ook 

blz. 2128 van het maart-blad) 

 

Aardig voor een terugblik. 

 

De heer Aad Verouden 40 jaar NGV-lid. 

 

Aad is een enthousiast genealoog, een voorstander van gevonden gegevens publiceren. 

Iemand die het leuk vindt om 

moeilijke genealogische vragen op te 

lossen. Hij probeerde anderen daar 

ook bij te helpen. Brabant en het 

Zeeuwse Arnemuiden zijn voor hem 

belangrijke onderzoeksregio's. 

Hij is bestuurslid en voorzitter van de 

afd. Delfland geweest, altijd 

voorstander van bewegingsvrijheid 

voor een afdeling. Hij stimuleerde dat 

heraldiek een plekje in de NGV kreeg, 

door medebestuurslid Eduard van Rijn 

en andere pioniers op dit gebied zijn 

support te geven. 

Hij wist doordat hij in Delft in de 

gemeenteraad zat, dingen te regelen 

zoals bijv. dat de viering van een 

afdelingsjubileum -heel luxe- op het 

Stadhuis van Delft gehouden mocht 

worden. Het waren toen andere tijden. 

Hij heeft door deze functie ook als 

pleitbezorger voor het archief 

opgetreden en heeft eraan bijgedragen 

heeft dat de DTB en BS van Delft op 

microfiche kwamen. Daar moest de 

gemeente natuurlijk geld voor 

beschikbaar stellen. 

Voor een archief is het prettig dan 

mensen met gevoel voor en kennis van deze zaken in de raad te hebben. Net zoals wij 

graag hebben dat in een krantenredactie mensen met gevoel voor historie zitten. 

In die tijd was er geen internet met 'kant en klare scans' voor de genealogisch 

onderzoeker. 
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Door zijn studie en werk had hij geen tijd meer voor de afdeling werkzaamheden te doen. 

Nu is gepensioneerd en o.a. bekend van zijn lezingen over "Vader onbekend". Inmiddels 

is hij enkele jaren voorzitter van de Hollandse Vereniging voor Genealogie “Ons 

Voorgeslacht”.  De goede contacten met de NGV bleven bestaan. Het maakte ook dat 

wij voor het regio-overleg een aantal keren in het verenigingsgebouw van OV in Delft, 

hebben mogen houden. 

 

De attentie en oorkonde zijn uitgereikt op donderdag 14 april 2016. 

 

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

 

USB-Sticks 

Na afloop van de afdelingsavond van 16 april 2015 zijn de Delfland-USB-sticks 

uitgedeeld aan de leden van de afdeling die 

aanwezig waren. De belangstelling hiervoor was 

groot. Maar... er zijn nog exemplaren over, die 

tegen betaling nog aan te schaffen zijn. 

 Voor niet-leden van de afd. Delfland bedraagt de prijs € 5,30 indien de USB-stick 

afgehaald wordt. 

 Leden van de afdeling Delfland betalen € 2,50 mits afgehaald op een van de 

afdelingsavonden. 

Voor verzending wordt nog € 0,70 extra gerekend. 

In dat geval dus: € 6,00 voor niet-leden en € 3,20 voor afdelingsleden. 

Bestellingen, onder vermelding van "afhalen" of "verzenden" kunnen worden gericht 

aan: dhr. G.J.L.M. Velders, e-mail: velders@xs4all.nl 

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

2015. 

 

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

 

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 

WordPerfect12. Let u s.v.p. op de manier waarop de genealogische teksten in het blad 

zijn opgemaakt. 

 

Arie van der Kraats (vervolg) 

(door: Mevrouw E. Oranje) 

 

Naar aanleiding van een opmerking op het eerste gedeelte volgt hier eerst een nadere 

uitleg. 
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De heer Paul Scharp schrijft: “Op blz. 2140 staat dat Arie van der Kraats is gedoopt 

te Pijnacker op 17 oktober 1734. Op blz. 2141 staat dat Arij van der Kraats is gedoopt 

26 februari 1730.” 

Mevrouw E. Oranje legt uit dat op 17 oktober 1734 èn op 26 februari 1730 Jan van der 

Kraats en Annetje van Doorne een zoon hebben gekregen. Alleen bij de ene doop heet 

hij Arie van der Craats en de andere Arij van der Kraats. 

Ik denk zelf dat de eerste Arie (uit 1730) is overleden. 

 

Vervolg van Mededelingenblad 2016 / 1, blz. 2141: 

 

Ouders van Arie van der Kraats - Waterloo-soldaat. 

Vader Arie van der Kraats, gedoopt te Pijnacker op 26 februari 1730, huwt twee keer; 

het eerste huwelijk is te Pijnacker op 24 oktober 1762 met Neeltje Groen. Neeltje is in 

Pijnacker gedoopt op 7 augustus 1738 als dochter van Teunis Ariensz. Groen en 

Crijntje Rijsseren van Kool, getuige is Marijtje Ariens Groen. 

In dit huwelijk van Arie van der Kraats en Neeltje Groen zijn de volgende kinderen 

gedoopt: (allen in Pijnacker). 

 Jan van der Kraats, 20/22 januari 1764, getuigen zijn Annetje van Doorne en 

Antje van der Kraats. 

Jan van der Kraats is overleden op 23 februari 1839 te Veenendaal, 73 jaar oud, 

weduwnaar van Maria Janzen van Nieuwamerongen. Verdere gegevens 

ontbreken. 

 Op 5-1-1765 is levenloos kind van Ary van der Craats geboren en begraven op 

8 juli 1767 met de vermelding “kind van Arie van der Craats”. 

 Catharina van der Craats, 28-3-1766, vader Arie van der Kraats, moeder 

Neeltie Teunisse Groen. 

Er is een Trijntje van der Kraats die op 24 april 1792 te Pijnacker huwt met 

Jacob(us) van der Velden. Zij overlijdt te Bleiswijk op 18 september 1853, ruim 

87 jaar oud, dochter van Arie van der Kraats en Maria Groen, ik denk dat dit 

Catharina is, er is verder geen Trijntje, één dochter gevonden: Neeltje van der 

Velden, zij overlijdt op 19 jarige leeftijd op 19 april 1820 te Bleiswijk als dochter 

van Johannes van der Velden en Trijntje van der Kraats. 

 Aegie van der Craats, geboren 3-5-1767, begraven 8 juli 1768, kind van Arie van 

der Craats. 

 Cornelia van der Kraats, geboren 16 februari 1770. Cornelia huwt te Pijnacker 

op 10 juni 1798 met Willem Treus, zij is overleden op 7 november 1832 (op 

62 jarige leeftijd) te Bleiswijk, als dochter van Arie van der Kraats en Neeltje 

Groen, partner van Willem Treus. Willem Treus is een jaar later overleden op 

19 augustus  1833 te Bleiswijk, zoon van Cornelis Treus en Antje Korenblom. 

 Teunis van der Craats, geboren 28 april 1771, vader: Arij, begraven 

13 november1771 kind van Arie van der Craats. 

 Pieter van der Craats, geboren 10 mei 1772, vader: Arie van der Craats, 

begraven 9-9-1772, kind van Arie van der Craats. 
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 Aagje van der Craats, geboren 11 juli 1773, vader: Arij van der Craats, 

begraven op 24 december 1773, kind van Arie van der Craats. 

Verder ook een vermelding van begraven op 12 juni 1777 van een kind van Arie van 

der Craats. 

 

Neeltje Groen overlijdt bijna drie weken na de geboorte van dochter Aagje op 30 juli 

1773, amper 35 jaar oud na acht kinderen te hebben gekregen. 

 

Arie van der Kraats huwt opnieuw op 4 december 1774 te Pijnacker met Marijtje 

Simons van der Lee, j.d. afkomstig van Soetermeer, dochter van Simon van der Lee en 

Hilletje Ariens Langelaan, doop op 8 juni 1748. 

 

Huwelijksinschrijving van Arie van der Kraats en Hilletje Langelaan in Soetermeer: 

Hilletje Langelaan, dochter van Arie Jansz. Langelaan en Catharina Hendriksd. van der 

Does is geboren te Soetermeer en huwt te Soetermeer op 25 maart 1725 met Simon 

Arijensse van der Lee: 

 

 

Inschrijving van de doop van de tweeling Maria en Antje van der Lee te Soetermeer: 

Maria van der Lee is gedoopt te Soetermeer op 8 juni 1748, tegelijk met haar 

tweelingzusje Antje, dochters van Simon van der Lee en Hilletje Langelaan. 
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In het huwelijk van Simon van der Lee en Hilletje Langelaan zijn veel kinderen geboren, 

ook 2 tweelingen: 

In het huwelijk van Arie met Marijtje/Maria van der Lee in Pijnacker geboren: 

 Pieter gedoopt op 29 oktober1775, vader: Arij van der Kraats, moeder: Maria 

van der Lee. 

 Hilletje gedoopt op 26 januari1777, moeder hier Marijtje, vader Arij van der 

Kraats. 

 Antje gedoopt op 22 maart1778, vader: Arij van der Craats, moeder Marijtje, 

getuige is Cornelia van der Craats. 

 Simon gedoopt op 18 april1779, vader: Arij van der Craats, moeder: Maria, 

getuige is Catharina van der Lee. 

Simon van der Kraats, bouwman, huwt tweemaal: 

1e: met Maria Lievaart, Maria overlijdt 10 maart 1820 te Zegwaart, Simon huwt 

dan 

2e. op 11 december 1822 te Zegwaart met Jannetje Lugtigheid, geboren te 

Benthuizen op 26 augustus 1788, dochter van Cornelis Lugtigheid en Neeltje van 

Tilburg, beroep: dienstbaar. Huwelijksakte 21 Zegwaart.  

In dit huwelijk geboren: 

 Maria van der Kraats, 15 oktober 1823 te Zegwaart; 

 Cornelis van der Kraats, 30 januari 1825 te Zegwaart. 

Simon van der Kraats is overleden op 26 februari 1829 te Zegwaart, 51 jaar oud, 

wonende Zegwaartseweg. 

Na het overlijden van Simon bevalt Jannetje zes maanden later op 23 september 

1829 van een zoon welke zij Simon noemt. 

Een jaar later hertrouwt Jannetje Lugtigheid opnieuw, te Zegwaart op 14-11-

1830 met de 29 jarige bouwmansknecht Arie Westerman, geboren te Bleiswijk. 

Jannetje is dan 42 jaar en bouwvrouw. 

 Hilletje, geboren op 8 september1781, vader: Ary van der Craats, moeder: 

Marijtje, getuige is Catharina van der Lee 

 Neeltje, geboren op 20 maart 1784, vader Arij van der Craats, moeder: Maria, 

getuige is Sijtje Groen (waarschijnlijk familie van Neeltje Groen, 1e echtgenote 

van Arie). 

 Catharina, geboren op 10 april1785, geb. vader: Arij van der Kraats, moeder: 

Maria 
Waarschijnlijk is Catharina later Kaatje geworden, er is een Kaatje van der Kraats overleden 

te Schiebroek op 3 mei 1827, 45 jaar, dochter van Ary van der Kraats en Maria van der Lee; 

ongehuwd. 

 Een kind van Arie van der Kraats is begraven op 7 november 1786. 

 Neeltje, geboren op 7 februari 1788, vader: Arij van der Kraats, moeder: Maria, 

getuige is Sijtje Groen, echtgenote van Jacob Schenk. 

Neeltje Kraats huwt op 26 jarige leeftijd te Overschie op 5 januari 1815, 

huwelijksakte pagina 001, met Joannes Moleman, weduwnaar van Neeltje 
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Sterkenburg en Maria Nicolaas, 37 jaar, geboren te Schiebroek, zoon van 

Hendrik Moleman en Marya Bonenburgh. 

Een jaar later overlijdt Johannes Moleman, 38 jaar, op 2 april 1816 te Overschie. 

Een maand later krijgt Neeltje op 4 mei 1816 een zoon die dezelfde dag overlijdt. 

Zes jaar later huwt Neeltje opnieuw, 34 jaar oud, op 3 december 1822 te 

Hillegersberg met de 52 jarige Frans Romein, geboren te Overschie, zoon van 

Cornelis Romein en Marijtje van Veen. Een maand later wordt dochter 

Ariaantje Romein geboren op 26 januari 1823 te Hillegersberg. Er is niet 

gevonden wanneer Neeltje is overleden. 

 Hendrik, geboren op 9 mei 1789, vader: Arij van der Kraats, moeder: Maria, 

getuige is Anna van der Kraats, weduwe van Jan Groenheiden. 

Hendrik van der Kraats huwt op 25 jarige leeftijd te Bleiswijk op 23 oktober 

1814 met de 42 jarige Neeltje van den Boogaard, geboren te Moerkapelle, 

dochter van Hannes van den Boogaard en Antje van den Berg. 

Hendrik van der Kraats overlijdt op 39 jarige leeftijd op 26 januari 1828 te 

Bleiswijk. 

Neeltje van den Boogaard overlijdt op 59 jarige leeftijd te Bleiswijk op 19 

november 1831, weduwe van Hendrik van der Kraats. 

 Arie van der Craats, geboren op 15 april 1794. 

Arie is heeft in Waterloo als soldaat gevochten. Zie verder de stamboekgegevens 

van Arie. 

 

Vader Arie krijgt in zijn twee huwelijken achttien kinderen, acht in het eerste huwelijk 

met Neeltje Groen, tien in het tweede huwelijk met Maria van der Lee. 

Vader Arie van der Kraats is overleden op 15 augustus 1797 te Zegwaard, 53 jaar oud. 

Moeder Maria van der Lee, geboren in Zoetermeer (Soetermeer) als dochter van Simon 

van der Lee, (overleden 16 december 1771 te Soetermeer), en Hilletje Ariens 

Langelaan, (overleden 18 januari 1765 te Soetermeer) is overleden op 14 januari 1801 

te Zegwaard ruim 52 jaar oud. 

 

Opmerking: via de site van Oud- Soetermeer zijn aktes te vinden m.b.t. familie van der 

Kraats, vader Arij heeft een testament op laten maken etc. De aktes zijn niet in te zien, 

maar voor wie dit interessant vindt kan zelf de aktes opvragen. Zie voor meer info op de 

site zelf. 

 

Arie van der Kraats 
stamboekgegevens = Stamboek 8 – image 194 

registratienummer: 1137. 

Arie staat in zijn stamboek vermeld als Arie van der Kraats, vader met Arie, moeder 

als Maria van der Leede. 

Arie zou geboren zijn te Pijnacker op 10 april 1795, juiste datum is 15 april 1794. 

Arie is 5 voet, 7 duim en 2 streek lang (voet is ca. 30 cm, duim ca. 3, streep 1cm), hij 

heeft een ovaal aangezicht, breed voorhoofd, blauwe ogen, ordinaire neus en mond, 
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spitse kin, zijn haar is lichtbruin. Op 26 mei 1814, dan is hij 19 jaar, wordt hij 

aangenomen voor zes jaar. Volgens zijn stamboek heeft hij onder de kop “Van tevoren 

gediend, waar en hoe lang, op welke wijze daarvan afgegaan”: In Frankrijk 8 jaar als 

matroos, daarvan gedeserteerd. Dan zou Arie al op 11-jarige leeftijd in dienst zijn 

gegaan? In 1809 heeft hij staan: de veldtocht in Holland en het laatste vakje – en het 

belangrijkste: 15 november 1814 gedeserteerd zonder wapens, op 8 juli 1815 terug met 

een correctieve straf. 

Afgevoerd en vermist den 21 juli 1815, geroyeerd op 4 augustus 1815. 

Als Arie in 1814 in dienst treedt – en mogelijk dus eerder – is hij 19 jaar, zijn zijn ouders 

al overleden, vader Arij in 1797, dan is Arie pas twee jaar, en zijn moeder in 1801, dan 

is Arie zeven jaar oud. Dan wonen zij al in Zegwaard. 

Dit zou ook kunnen betekenen dat hij heel jong bij bijv. de pupillen is gegaan. 

En al is hij dan twee keer gedeserteerd, als hij op 8 juli 1815 terugkomt en 21 juli 1815 

wordt vermist, is de mogelijkheid dat hij bij de Slag van Waterloo is omgekomen 

natuurlijk heel groot. Arie komt niet voor bij het Fonds 1815, dit betekent dat hij geen 

gratificatie heeft gekregen – of de nabestaanden – die alle soldaten ná Waterloo hebben 

gekregen. Dit gebeurde wel vaker bij vermisten, het zegt nog niets. 

 

De linker bladzijde: 

 
De rechter bladzijde: 

 
 

Naschrift van de redactie: 

Mevr. E. Oranje heeft ons haar concepttekst afgestaan voor publicatie. Wij zijn haar 

daarvoor zeer erkentelijk. 

Het is duidelijk dat zij een zo volledig mogelijk beeld heeft willen schetsen van deze 

Waterloo-soldaat. De genealogische indeling en vermeldingen zijn niet zoals u gewend 

bent van genealogen. Wij vonden het echter een dusdanig interessant artikel dat wij het 
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na voornamelijk cosmetische aanpassingen volledig hebben opgenomen. Ook om al onze 

lezers nog eens te attenderen op de diverse archiefstukken, in het bijzonder de militaire 

stamboeken. 

De redactie is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolkomenheden, welke voor 

verantwoording van de auteur zijn. Het moge duidelijk zijn dat men altijd moet 

controleren aan de hand van de bron. 

 

(Noot van de redactie; Een Stamreeks Van der Lee vindt u in een van onze oude 

afdelingsbladen, nl. blad van september 1993 blz. 86 t/m 89. Het gezin Van der Lee-

Langelaan vindt u daar ook.) 

 

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

 

 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: 

G.A. van den Bos te Delft gavdbos@ziggo.nl 

J.D.C. van der Toorn te Pijnacker jaap.vandertoorn@ziggo.nl 

D. Haagsman te Zoetermeer dhaagsman@mail.com 

P.R. d’ Adelhart Toorop te ’s-Gravenhage thorpcobet@kpnplanet.nl 

P.P. van Diemen de Jel te ’s-Gravenhage philip@van-diemen-de-jel.nl 

 

Wijziging e-mailadres: 

G.G.M. van Leeuwe te Voorburg ggmvanleeuwe@ziggo.nl 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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NGV - FACEBOOKPAGINA's 

 

Van een aantal NGV-afdelingen vindt u inmiddels een Facebookpagina, sommige zijn er 

al een hele tijd, maar de laatste tijd zijn er een aantal bij gekomen. (de lijst is niet 

compleet)  

 

De Facebookpagina van onze afdeling Delfland vindt u op 

http://www.facebook.com/ngvdelfland/ deze heeft inmiddels 47 likes (half juni). 

De afdeling Rotterdam was ons vorig jaar al voorgegaan, en is te vinden op 

http://www.facebook.com/ngv.rotterdam.eo 
 

Ook de afdeling West Noord-Brabant startte vorig jaar op Facebook: 

http://www.facebook.com/pages/NGV-Afdeling-West-Noord-

Brabant/1445042959119198 
 

De afdeling Rijnland, is net als Delfland, sinds dit voorjaar op Facebook te vinden: 

http://www.facebook.com/ngvrijnland/ 

U vindt er leuke foto's van het Famillement. 

 

De afdeling Friesland is sinds eind mei op Facebook actief: 

http://www.facebook.com/ngvfriesland 
 

GensDataPro is nu ook te volgen via Facebook met inmiddels 227 likes: 

http://www.facebook.com/gensdatapro 

Bij de datum van 8 mei een instructie(filmpje) over het invoeren van een eerste persoon 

in GDPro. 

 

De afdeling Twente meldt in 'Twente Genealogisch', n.a.v. de webmasterdag afgelopen 

maart,ook een Facebookpagina te zijn gestart, te bekijken via: 

http://www.facebook.com/ngv.twe 

 

Het Facebook-logo staat (nog) niet altijd op de afdelings-sites afgebeeld. Vandaar dat de 

betreffende URL's vermeld zijn. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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ALGEMENE INFORMATIE 

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

Archiefnieuws en Cursusnieuws. 

(door: A.P.J.Käyser-van der Zee) 

 

BOEKENNIEUWS 

 

Op zoek naar de wortels van de familie Schneider 

 

J.J. Schneider, Op zoek naar de wortels van de familie Schneider, Zoetermeer 2016, 

164  pagina's , geïllustreerd, bevat geen register op namen (oplage 40 stuks, verkoopprijs 

€ 35,00). 

 

De auteur doet al ruim 50 jaar genealogisch onderzoek en heeft een brede belangstelling. 

Met het boek over zijn familie heeft hij zijn resultaten vastgelegd en blijven die daarmee 

voor het nageslacht bewaard. De auteur werkt zonder computer en heeft hulp van anderen 

ingeschakeld. Een voor een worden ze voorin bedankt. In genealogische termen is de 

basis voor dit boek de stamreeks en wel die van de familie Schneider (zie pagina 4-5), 

met vele extra’s als zwart-wit foto’s, achtergronden, verhalen en stamreeksen van de 

partners (Hochwoning/Hogewoning, Koopman, Koops, Kroesbergen, 

Nederhorst/Nederhoff, Schreuder, Vahrmeijer, Van Vlederingen/Van Vlasanderen en 

Zegveld). Het boek is ingedeeld in 20 

hoofdstukken. De reeks vangt aan met 

Hans Johann Valentin Schneider, 

evangelisch-luthers gedoopt in 1671 in 

Planig bij Bad Kreuznach (Duitsland), 

zoon van ene Adam Schneider. Zijn 

kleinzoon Johan Jacob Schneider (1749-

1813) verhuist vóór 1783 naar Amsterdam. 

Welk van de drie belangrijke hoofdredenen 

voor zijn migratie geldt (geloofsstrijd in 

plaats van oorsprong, oorlogsgeweld of 

economische motieven), is niet 

aangegeven. Zijn achterkleinkinderen zijn 

rooms-katholiek. 

Als eerst de moeder Maria Elisabeth 

Deyert (1788-1826) en even later de vader 

Johan Philip Schneider (1784-1833) 

overlijdt, dan ben ik nieuwsgierig wat er 

met de (zeven) kinderen is gebeurd. Blijft 

de stiefmoeder met de kinderen achter of 

gaan ze (deels) naar het weeshuis? Het 

blijft open. 
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De moeder van genoemde Deyert heet eerst in het overzicht Littelaar en op de volgende 

pagina’s in de tekst steeds Settelaar. Dan zou die naam ook in het overzicht gekozen 

kunnen worden. 

De data in de genealogische gegevens worden soms wel en soms niet met voorloopnullen 

weergegeven. 

De vormgeving is strak met goed gevulde pagina’s. Een deel van de tekst is in een ander 

lettertype gedrukt, bijvoorbeeld bij Van Deventer, Vahrmeijer en Van Woerden. Is dit 

overgenomen tekst? 

Is dit alles storend? Nee, omdat dit boek vooral voor de familie zelf met veel liefde is 

gemaakt. De kracht zit vooral in de opgeschreven anekdotes en familieverhalen. 
 

Het boek sluit af met de kwartierstaat van de auteur (zijn vier grootouders zijn: Schneider, 

Zegveld, Van der Starre en De Froe). De hierin vermelde generatienummers zijn 

verkeerd en kun je negeren, door bij de bekende nummering voor kwartierstaten steeds 

één eraf te trekken (bijvoorbeeld voor 13, lees 12). Voorin zit dezelfde kwartierstaat in 

een fraai overzicht met van alle 16 betovergrootouders een familiewapen in kleur. Het 

boek begint met de familiewapens in kleur van Schneider en auteurs vrouws familie 

Kroesbergen en verderop die van zijn beide schoonzoons: de families Hogewoning en 

Koops. Deze wapens ontworpen door de auteur zijn nog niet officieel geregistreerd. 
 

Leo van der Linden, Zoetermeer 
 

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

Frans Angevaare winnaar Nederlandse Prijs voor Genealogie 2014-2015 
 

Tijdens het drukbezochte Famillement in Utrecht werd de Nederlandse Prijs voor 

Genealogie 2014-2015 door de voorzitter van de jury Léon van der Hoeven uitgereikt 

aan Frans Angevaare voor diens in 2014 verschenen werk ´Rechtsprekers en 

Schuinsmarcheerders. De geschiedenis van het geslacht Van Noordwijk en Van de 

Boekhorst´. Het in eigen beheer uitgegeven boek gaat zeer uitvoering in op de wettelijke 

en niet-wettelijke leden van dit adellijke geslacht, dat zijn bakermat heeft in Noordwijk. 

Het telt bijna 600 pagina's.  
 

De Nederlandse Prijs voor Genealogie werd nu voor de negende maal uitgereikt. 
 

De prijs is ingesteld door de gelijknamige stichting om de kwaliteit en innovatie van 

genealogisch en familiehistorisch onderzoek te bevorderen. Het is een landelijke prijs die 

eens per twee jaar wordt uitgereikt. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag 

van € 250,00. 
 

Het bestuur van de Stichting heeft besloten in de toekomst ook digitale publicaties als 

websites en blogspots in aanmerking te laten komen voor de prijs. 
 

De jury bestaat uit de heren B. van Dooren, L. M. van der Hoeven en T. Hokken. 
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ARCHIEFNIEUWS 

 

Archief Delft 

Op dinsdag 14 juni 2016, precies 

volgens de planning, is de studiezaal 

van Archief Delft in de voorzaal 

geopend. Onderzoekers hebben 

dezelfde faciliteiten als in de oude 

studiezaal, al is er geen plek meer voor 

een lunchpauze. De ruimte die 

voorheen als studiezaal diende, wordt 

nu gebruikt om de collecties van 

Archief Delft verhuisklaar te maken. 

Bron: http://www.archief-delft.nl/studiezaal-heropend-voorzaal/ 

 

GENEALOGISCH VOOROUDERSPREEKUUR 

 

De genealogische inloopspreekuren die de afdeling Delfland op het archief houdt, zijn 

succesvol gebleken en krijgen na de proefperiode van dit voorjaar een vervolg. 

De datums voor het najaar 2016 zijn: (steeds van 14.00-16.00 uur op Oude Delft 169, 

Delft) 14 september, 12 oktober, 9 november en 14 december. 

En in 2017 op 11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei en 14 juni. 

 

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

 

CURSUSNIEUWS 

 

Op het GA Rotterdam, Hofdijk 

651 wordt dit najaar een cursus 

PALEOGRAFIE gegeven, 

georganiseerd door 

Volksuniversiteit Rotterdam. 

Docent is Léon van der Hoeven. 

De lessen beginnen op woensdag 

28 september 2016 van 14.00 - 

16.00 uur. Het zjjn 10 lessen, de 

laatste les is op 7 december. De 

kosten bedragen € 130,00, 

betaling in 3 termijnen is 

mogelijk. Algemene informatie Volksuniversiteit tel. 010-476 12 00 of GA Rotterdam 

010-267 55 55, e-mail: info@vu-rotterdam.nl. 

Zie: http://www.volksuniversiteitrotterdam.nl/cursus/paleografie. 

 

http://www.archief-delft.nl/wp-content/uploads/2016/06/studiezaal-klein.jpg
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Op het gemeentehuis van het Westland ,Stokdijkade 2, 2671 GW Naaldwijk organiseert 

het Historisch Archief Westland een cursus Oud-Schrift. De cursus bestaat uit 10 lessen, 

gegeven op donderdagen van 13.30 tot 15.30 uur: 

les 1 1 september 2016 

les 2 22 september 2016 

les 3 6 oktober 2016 

les 4 13 oktober 2016 

les 5 3 november 2016 

les 6 1 december 2016 

les 7 8 december 2016 

les 8 5 januari 2017 

les 9 19 januari 2017 

les 10 2 februari 2017 

Kosten: De kosten bedragen € 75,- per persoon (incl. lesmateriaal, zaalhuur, koffie/thee). 

 

Inschrijving: Bij Rien Koene, mail: mcmkoene@live.nl. 

Wees er snel bij, er is nu nog plaats voor maximaal 12 cursisten. 

 

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

 

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. 

 

ANTWOORD(-en) 67 

Nog nooit zijn er op een vraag in het Mededelingenblad zoveel reacties gekomen als op 

vraag 67 “Waar ligt “Boesihil”? Reden genoeg om een bloemlezing van de reacties op 

te nemen. 

 

Nog voor het uitkomen van het Mededelingenblad was er in het afdelingsbestuur een 

grote nieuwsgierigheid gewekt, hetgeen resulteerde in diverse veronderstellingen: 

Ron van Rooijen schreef het volgende: 

“Ik heb even van alles zitten bedenken maar er is niets wat erop lijkt. Ik heb ook even 

op de site www.topotijdreis.nl op de kaart van 1815 naar Overschie zitten kijken. 

Daar staan de namen niet gedrukt maar geschreven. Wat me opviel is dat als het woord 

Overschie slordig geschreven is, dit snel gelezen kan worden als sihil. Schrijf het maar 

eens op in het 18e-eeuws handschrift. 

Mogelijk heeft Gerret Kwak platboers de naam Overschie uitgeproken, wat volkomen 

verkeerd verstaan is, of hij had een briefje waar het op stond wat foutief gelezen is. 

Maar ik denk dat Bousihil gewoon Overschie is. Bou = Over en sihil = schie.” 
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Hierna ontdekte Anny Käyser-van der Zee het volgende: 

nl. dat Overschie onder het kanton Delft blijkt te vallen. Zie: “Inventaris van het 

archief van de Prefect en de Commissaris-generaal van het Departement van de 

Monden van de Maas, 1811-1815”. Op blz. 11 staat: 

Arrondissement Rotterdam 

kanton Delft: Delft, Delfshaven, Delft, Nootdorp, Overschie, Pijnacker en ’t Woud. 

Het werpt wel weer een enigszins ander licht op de vraag. 

 

Als reactie op de vraag in het Mededelingenblad meldde Marien Vermeer het volgende: 

“In het afdelingsblad stelt Jaap van Zweeden een vraag over de geboorte van 

Gerrit/Gerret Kwak, geboren in Overschie en in Delft geregistreerd als loteling voor 

Napoleon. 

Ik zie dat er ook een Gerrit Kwak bestaat, die geboren is op 22-6-1788, gedoopt op 

29-6-1788 in Zwartewaal; dat ligt veel meer aan de monding van de Maas dan 

Overschie; vader is Frans Kwak, moeder Dirkje v.d. Sluis. 

Zwartewaal lijkt op het eerste gezicht niet echt op Boesihil, maar het heeft een 

vergelijkbaar ritme, het eindigt op een l. De fransen hebben altijd een probleem met 

de h en "wa" uit Zwartewaal klinkt als "oi" uit woorden als bois. 

Misschien een nieuwe denkrichting?” 

 

Jan van Werkhoven veronderstelde dat de Franse ambtenaar de plaatsnaam fonetisch 

heeft genoteerd. Mogelijk bedoelde soldaat Gerret Kwak de plaats "Piershil" en 

verstond de klerk die het noteerde: "Boesihil". 

Piershil ligt in de Monden van de Maas. 

 

Kees de Graaff zocht ook en stuurde ook nog een kaartje mee: 

"De vragensteller van vraag 67 in het recent verschenen Mededelingenblad van de 

afdeling Delfland is op zoek naar een geboorteplaats met de naam Boesihil. 

In het departement Monden van de Maas heb ik een kaartje gevonden met de naam 

Bozenhoven. 

 

Dit was een gemeenschap tussen de plaatsen Wilnis en Mijdrecht. Heden ten dage is 

er in Mijdrecht een straat met de naam Bozenhoven. Het zal net op noordelijke de 

grens van het departement gelegen hebben, iets ten noorden van Ter Aar en 

Rijnsaterwoude. 

De heer Van Zweeden stelt dat de Franstalige ambtenaar problemen had met het 

correct schrijven van Nederlandse familienamen en plaatsnamen. Zou Boesihil niet 

een verschrijving kunnen zijn van Bozenhoven?" 
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Frans Nelis mailde aan Anny Käyser en Jaap van Zweeden het volgende: 

"De plaatsnaam deed me denken aan Piershil in de huidige (?) gemeente Korendijk op 

Beijerland. Er zijn in ons land niet veel plaatsen met een naam die eindigt op hil en 

nog minder in het departement van de Monden van de Maas. De naam zit bovendien 

in mijn geheugen doordat er in de jaren vijftig een goede vliegtuigherkenner woonde, 

die net als ik meedeed aan de vliegtuigherkenningstests en vaak voorkwam in de lijst 

van prijswinnaars." 

 

Jaap van Zweeden reageerde op deze mail als volgt: 

"Dankjewel voor het meedenken. 

Gerrit Kwak uit Boesihil is de laatste loteling die ik nog niet helemaal kan plaatsen. 

Lotelingen werden geregistreerd in het kanton waar ze waren geboren. Voor Gerrit 

Kwak was dat in Delft. Uit andere registratie was nl. af te leiden dat zijn geboorteplaats 

Overschie was,  

Anny ontdekte dat Overschie bij (kanton) Delft hoorde. 

Wat blijft intrigeren is het woord 'Boesihil'. Was het een gehucht? Een boerderij? Of 

was het een expres fout opgegeven naam, om in geval van desertie minder goed 

traceerbaar te zijn? 

In Piershil woonde in deze tijd ook een familie Kwak, maar die lijkt los te staan van 

de stam in Overschie." 
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Dhr. W. van der Kooij had de volgende suggestie: 

“Ik denk dat met “Boesihil” werd bedoeld de plaats Piershil (nu gemeente Korendijk, 

in de Hoeksche Waard). Dat zou geografisch gezien kunnen, omdat het departement 

Bouches de la Meuse een vrij groot gebied was. 

Het blijft dan wel vreemd, dat Gerrit Kwak opgaf daar geboren te zijn, terwijl de heer 

Van Zweeden Gerrits doop in Overschie vond. Misschien verhuisde het gezin enkele 

keren (dat zou ook de registratie in Delft kunnen verklaren) en meende Gerrit zelf: 

a) dat hij in Piershil geboren was, of 

b) aan te geven dat hij daar woonde.  

Ook is het mogelijk dat het om een andere Gerrit Kwak/Quak gaat.” 
 

Hierop reageerde Anny Käyser-van der Zee weer als volgt: 

“Ik heb vanwege de diverse Piershil-reacties opnieuw nog even in de inventaris 

gekeken en Het > departement van de Monden van de Maas heeft diverse > 

arrondissementen en daaronder vallen weer > kantons. Piershil valt onder 

Koorndijk. O.a. ook te zien in het volgende verhaal op blz. 13 van 

“BEIJERLANDSCHE BERICHTEN 16e jaargang nr. 52 – december 2013”: 

“De burgemeester van de Korendijk wordt verzocht om de kuiper van Piershil 

(deze plaats valt onder de gemeente Korendijk) naar Rotterdam te zenden. En 

Koorndijk, dat is Kanton Oud-Beijerland !” 

Ik heb jullie (en ook Jaap van Zweeden) al gemaild dat Overschie onder Delft, en 

vervolgens onder Rotterdam ressorteert. 

Bovenstaande schrijver, dhr. V.d. Kooij, geeft ook aan te weten dat de Monden van de 

Maas een groot gebied vertegenwoordigen (wat ook zo is) en zoekt naar een antwoord 

in andere  richting, zoals o.a. a) en b) . Ook mooie suggesties. 
 

Dhr. J. Heemskerk heeft het volgende gevonden over Gerrit Kwak: 

“In DTB Zwartewaal 2, op folio 433, staat de volgende inschrijving: 

Gedoopt op 29 juni 1788: Gerrit, zoon van Frans Kwak en Dirkje van der Sluis. De 

dopeling is geboren op 22 juni. 

Zwartewaal lijkt niet in het minst op Boesihil, maar het ligt wel in het toenmalige 

departement Monden van de Maas. Qua geboortejaar zou het heel goed kunnen, dat 

het de bedoelde Gerrit Kwak zou betreffen.” 
 

Epiloog: 

Ondanks de vele reacties is er geen antwoord op de vraag. Maar we vonden dat we u 

deze reacties niet mochten onthouden. 
 

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

Aan dit nummer werkten mee: 

- Mevr. E. Oranje, Mozartlaan 286, 2625 CN  Delft, e-mail: elisewensvoort@ziggo.nl 
 

Bestuurslid L.F van der Linden, en 

de bestuurs- en redactieleden A.P.J. Käyser-van der Zee en L.P. Heurter. 
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NGV kunnen het blad ontvangen door bijkomend lid te worden van onze afdeling. Voor niet leden van de NGV kost een abonnement € 9,50 (te 

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

september en december. 

 

REDACTIE: L.P.Heurter, 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, echte rmet bronvermelding en onder toezending van een presentexemplaar aan de 

redactie. 

 

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: secretaris@delfland.ngv.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. Kaiser Rijswijkse Landingslaan 109 2497 BE ’s-Gravenhage 

e-mail: legalkaiser@gmail.com 

06-24912378 

lid G.J.L.M. Velders Park Hoornwijk 42 2289 CZ Rijswijk 

e-mail: velders@xs4all.nl 

070-3683302 

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

rovaroo@gmail.com 

015-2126770 

lid Vacant   

 

 

 

CALS: De contactdienst in de vorm van CALS is opgeheven. Op 12 november hebben wij afscheid genomen 

van dhr. H.C. Ubink, die vele jaren de CALS functie heeft vervuld. 
  

PR functionaris: G.J.L.M. Velders, Park Hoornwijk 42, 2289 CZ Rijswijk, tel. 070-3683302, 

 e-mail: velders@xs4all.nl 
  

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://delfland.ngv.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: G.J.L.M. Velders, Park Hoornwijk 42, 2289 CZ Rijswijk, tel. 070-3683302, 

 e-mail: velders@xs4all.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 + 

computerzaken:op verzoek ook 

op afd.avond 

A.J. Biesbroek, Holysingel 558, 3136 LL Vlaardingen, tel. 010-2266597, 

 e-mail: ajbiesbroek@hetnet.nl 

  

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

Index/inhoudsopgave 

mededelingenblad 

(dec.1991 t/m december 2014) te downloaden via de website. 
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Département des Bouches-de-la-Meuse 

Behoort bij de reacties op vraag 67 

(Kaart: Nationaal Archief, Den Haag: 

NL-HaNA_3_02_09_Departement-Monden-van-de-Maas) 
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