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JAARGANG 23, No 3 september 2014
MEDEDELINGENBLAD
Van het Bestuur:
Zo midden in de vakantieperiode moet ik iets schrijven voor daarna. Een moeilijke
zaak, want mijn vakantie begint als Nederland (en waarschijnlijk heel Europa) weer
teruggekeerd is. Dus deze keer een stukje geschreven in zonnig Andora, Ligurië in
Italië.
De maanden juli en augustus zijn voor verenigingen - dus ook voor de NGV afdeling
Delfland - altijd een rustige periode, maar toch moet het Mededelingenblad
verschijnen. Tenslotte wilt u weten wanneer onze afdelingsavonden en excursies zijn en
wat de onderwerpen zullen zijn. Nu goed, dat is relatief eenvoudig, want we plannen
geruime tijd vooruit.
Voor de verdere invulling, met de gebruikelijke rubrieken is het aanbod veelal erg
wisselend. Deze keer twee zeer interessante bijdragen in de genealogische hoek,
waarvoor we de inzenders zeer erkentelijk zijn.
Kortom, toch een rijkelijk gevuld Mededelingenblad.
Namens het bestuur:
L.P. Heurter
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
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 en excursies:
Donderdag 9 oktober 2014 om 20.00 uur: Digitalisering van het Verenigingscentrum
door Jan Netelbeek uit Apeldoorn. De heer Netelbeek is webmaster van de NGV en
tevens hoofdbestuurslid.
De presentatie is in twee delen gesplitst: "de vernieuwde website" en "de
digitalisering van de NGV".
_______________________
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Nieuwe NGV website
Om aan de hogere eisen aan opslagcapaciteit te kunnen voldoen was het nodig op een
nieuwe server over te gaan.
Bij de overgang zijn tegelijkertijd ook andere grote veranderingen uitgevoerd. Dat heeft
in november zijn beslag gekregen, maar voordat alles weer 100% naar wens werkte,
hebben de betrokken vrijwilligers de nodige kinderziekten moeten wegwerken.
De structuur van de website is gewijzigd. De afdelingen hebben nu niet meer een aparte
site, maar een eigen 'webstek' op de NGV-website. Dat geldt ook voor werkgroepen,
Heraldiek en GensDataPro.
Het inloggen is verplaatst naar rechtsboven op de pagina. Voer lidmaatschapsnummer
en wachtwoord in, tik op enter en u komt op uw persoonlijke pagina met
snelkoppelingen naar uw interessegebieden. Die moet u overigens wel zelf kiezen. U
kunt uw (profiel)gegevens controleren en updaten op de pagina met 'Mijn gegevens'.
De knop 'Mijn gegevens' zit rechtsboven naast de knop 'Uitloggen'.
Digitalisering bij de NGV
Een belangrijke reden voor de overgang naar de nieuwe server was het feit dat in het
kader van het Digitaliseringsproject van de NGV voor de te scannen documenten veel
opslag capaciteit nodig was.
Het Digitaliseringsproject valt uiteen in 3 belangrijke stappen:
- het scannen van de documenten
- het indexeren en controleren, vrijgeven en onderhoud door geautoriseerde gebruikers
- het zoeken door de gewone gebruikers
Scannen
Er ligt in het Verenigingscentrum (VC) en bij de afdelingen een grote hoeveelheid
materiaal op digitalisering te wachten: bidprentjes, rouwkaarten, allerlei ander
familiedrukwerk en advertenties.
Ook afdelingen kunnen hun verzamelingen op hun eigen webstek plaatsen, maar die
gegevens maken toch ook deel uit van het grote geheel, zodat het mogelijk is door de
totale verzameling van bijvoorbeeld overlijdensberichten te zoeken.
We zien de voortgang van het project en de centrale plaats voor de nieuwe webserver in
het proces na het scannen. De documenten worden in het VC gescand en in de vorm
van bundels (verzameling van ca. 100 gescande documenten) ge-upload (verzonden)
naar de NGV webserver (in Enschede).

_______________________
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De NGV beschikt over twee scanners. Daar kan vlot mee worden gewerkt en een goede
kwaliteit worden geleverd. Begonnen is met de rouwkaarten; daarna komen geboorteen trouwkaarten aan bod.
[ één van de scanners aan het werk: http://www.youtube.com/watch?v=4xttKQscYXs ]
Indexeren, Controleren en Vrijgeven
De server dient verder als bron voor de indexeerders, de controleurs, de groep voor
onderhoud en tenslotte voor de gebruikers, oftewel de (onder)zoekers.
Bundels afkomstig van het VC worden aangeduid met een uniek kenmerk zodat allerlei
gegevens van herkomst bekend zijn. Zo kan iemand die wil gaan indexeren op de
bundellijst zien uit wat voor soort bundels hij kan kiezen en hoe groot die zijn. Er zijn
nu bundels van het Verenigingscentrum en van de afdelingen Twente en Apeldoorn e.o.
Een indexeerder kan meerdere bundels tegelijkertijd geclaimd hebben, kan bundels
doorgeven aan een andere indexeerder of simpel teruggeven aan de pool van bundels
zodat die weer door een andere indexeerder kan worden geclaimd.
Zodra ieder document in een bundel geïndexeerd en gecontroleerd is, wordt de bundel
vrijgegeven voor de gewone gebruikers die via zoekopdrachten de documenten kunnen
opvragen. Niet alleen de indexinformatie, maar (indien beschikbaar) de 'scan' van het
document.
Doel is het indexeren van personen in de kwaliteit van hoofdpersoon, partner, ouder,
kind, overige genoemde, of aanwezige. Daarbij gaat het om de verschillende in het
document genoemde familienamen, dus kinderen met dezelfde familienaam worden
niet geïndexeerd.
Ieder lid kan thuis indexeren, mits hij zich heeft aangemeld en is genoteerd als
indexeerder.
Aanmelden voor werk aan de bundels van het VC kan bij Dolf Houtman, e-mail:
vcescanbeheer@gmail.com
Zoeken (raadplegen van de nieuwe database)
Nadat een bundel documenten is vrijgegeven, zijn de gegevens onmiddellijk
beschikbaar in de nieuwe database voor alle NGV leden.
Ze zijn te raadplegen onder Zoeken in bronnen > Zoeken in nieuwe database.
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
Op dinsdag 21 oktober 2014 organiseren wij een excursie naar het Kadastermuseum
in Arnhem. De heer Zacharias Klaasse, die een lezing over de geschiedenis van het
kadaster voor ons gehouden heeft, zal deze dag een rondleiding verzorgen. Aan het
bezoek van het museum zijn geen kosten verbonden. De reiskosten naar Arnhem
_______________________
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komen wel voor uw rekening, maar via carpoolen kunnen deze wellicht beperkt
worden. Exacte tijden zijn nog niet bekend. Gezien de reisafstand kunt u het best de
gehele dag reserveren.
Het adres van het Kadastermusuem is: Mr. E.N. van Kleffensstraat 8, 6842 CV Arnhem
Indien u belangstelling heeft, kunt u zich opgeven bij de heer Velders, via e-mail
(velders@xs4all.nl) of telefonisch 070-3683302.
Geeft u even aan of u met iemand mee wilt rijden of dat u zelf een paar mensen kunt
meenemen?
*-*-*-*-*-*-*
Donderdag 13 november 2014 om 19.30 uur Afdelingsledenvergadering met
aansluitend om ca. 20.15 uur een avond "Voor en door leden". De invulling van deze
avond is nog niet bekend. We roepen de leden dringend op ideeën aan te dragen of zich
aan te melden voor een kleine voordracht over eigen onderzoek.
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 121, vertrek van station
Delft om 19.02 en 19.32 uur en van station Zoetermeer om 18.54 en 19.24 uur. De halte in
Delfgauw heet: “Delfgauwseplein” en is slechts enkele minuten lopen van het Kerkelijk Centrum.
Vertrek van Delfgauw richting Delft: 21.44, 22.44, 23.44 uur, richting Zoetermeer: 21.45, 22.45,
23.45 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.
_______________________
2008
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Bijeenkomsten van anderen:
NGV afdeling Rijnland
Dinsdag 23 september 2014 om 20.00 uur : “Weg met die zooi! Overpeinzingen bij
het verschijnsel genealogische collectie: bewaren of niet?” door de heer Hans van
Felius.
Regelmatig vragen mensen zich af; ‘Wat moet er met de verzameling aantekeningen
van vader of moeder, broer of zus?’ Nabestaanden blijven zitten met een verzameling
aantekeningen, met of zonder ordening, die de neerslag is van het genealogisch
overzicht van een overleden familielid.
’Weg met die zooi’ zal soms de conclusie zijn.
Dat lijkt jammer van alle inspanningen, die aan de verzameling ten grondslag ligt.
Dan maar overdragen aan het CBG of NGV? Dat is misschien een mogelijkheid.
Welke haken en ogen daaraan kunnen zitten en wat men zelf kan doen om de
genealogische nalatenschap te laten ‘overleven’ is het thema van deze lezing.
De spreker Hans van Felius is, als voorzitter van de werkgroep Collectiebeheer van de
NGV, betrokken bij het verwerven, ordenen en bewaren van de collecties in het
Verenigingsgebouw in Weesp en kan dus spreken uit de praktijk.
De lezing wordt gehouden bij Erfgoed Leiden en Omstreken (voorheen RAL),
Boisotkade 2A te Leiden.(2311 PZ) Voor wie met de auto komt: Er is betaald parkeren
op de nabijgelegen Jan van Houtkade met chipknip tot 21 uur. Of gratis op het
parkeerterrein aan de Haagweg, waarna u met het gratis pendelbusje naar de Boisotkade kunt reizen.
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
Ledenbestand
Nieuwe leden:
nr.135309 dhr. H.J. Simons, Branderijmolengang 9, 4331 SJ Middelburg
nr.121451 dhr. L.P. Belgraver, Olivier Hardystrook 50, 2627 VA Zoetermeer
Naar een andere afdeling / Correctie afdeling:
nr. 135256 dhr. A. Eeuwen, Soderblomplaats 318, 3069 SK Rotterdam
Correctie:
nr. 122191 dhr H.T. Both, Noordersingel 6, 2651 LV Berkel en Rodenrijs

_______________________
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Overleden:
nr. 115788 dhr. J.M.B.A. Nunnink, Laan van Nootdorp 166, 2632 AD Nootdorp
nr. 113555 dhr. J.J. van Dort, Marshof 3, 2651 JE Berkel en Rodenrijs
Op 31 augustus 2014 telde de afdeling: 288 leden en 18 bijkomende leden. De NGV
telde op 31 augustus 2014: 8239 leden en 780 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.
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
BESTUURSMEDEDELINGEN
Overlijden J.M.B.A. (Jan) Nunnink (*15-11-1935 / † 20-6-2014)
Onlangs overleed ons afdelingslid de heer Jan Nunnink uit Nootdorp. Hij heeft voor
ons een aantal jaren de familieadvertenties uit ‘De Eendracht’ geknipt. D.i. een
Nootdorps huis aan huisblad. Zeer regelmatig stuurde hij een enveloppe knipsel, netjes
uitgeknipt en zelfs met de datum van de krant erop vermeld. Soms als advertenties aan
2 kanten van het blad stonden, zat er zelfs een fotokopie van de andere zijde bij. Met dit
werk hielp hij zijn medeleden, want ook deze advertenties staan inmiddels gescand en
wel ter inzage op de website van onze afdeling.
Wij wensen de familie Nunnink sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Op zijn website had de heer Nunnink diverse genealogieën Nunnink gezet en tevens
het Register Civique van Nootdorp (1811), een index op de 100 e penning van Nootdorp
en Nieuweveen (1569) en de Dodenlijst pastoors Verburgh, Fox en Greve (1791-1769)
Ook staat er op de openingspagina van de site de volgende tekst:
They would not wish for sadness
They would not wish for tears
But just to be remembered
Throughout the passing years
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

_______________________
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CALS
Zoals bekend verondersteld mag worden is elke afdelingsavond de heer Dick Ubink
aanwezig. Aan hem kunt u vragen stellen omtrent de onderzoeksgebieden van andere
NGV leden.
GensDataPro
Sinds enige tijd is de heer Aad Biesbroek (helpdesk GDPro) aanwezig. U kunt Aad
uitvragen over het gebruik van deze onder auspiciën van de NGV ontwikkelde
genealogische software.
Genealogische vragen
En natuurlijk kunt u ook uw genealogische vragen kwijt bij Cokke de Keijzer-van
Holsteijn, die uw vraag verder zal leiden naar een van de experts binnen de afdeling.
Jubileumboeken.
Op de afdelingsavonden zijn ook nog exemplaren van de Jubileumboeken 2001 en
2011 te koop voor € 15,00. Samen voor een aardige combinatieprijs van € 25,00.
Knipsels en advertenties uit de regio
Marcel van der Stap informeerde ons een poosje geleden dat nu de advertenties uit
2011 sinds juni op de website staan. Het betreft zowel de index als de scans. Er zijn
2750 scans uit 2011. Het totaal aantal scans bedraagt thans 46088.
De assistentie van Hans Kortleve was hierbij grandioos.
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
Knipper van familie-advertenties uit De Eendracht gezocht!
We zoeken een opvolger voor het knipwerk uit ‘De Eendracht’ nu de heer Nunnink dit
niet meer voor ons kan doen.
Wie dit wil doen, graag even een mailtje naar mevrouw Käyser-van der Zee,
e-mailadres: chkayser@planet.nl
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
FAMILLEMENT 2014 te Leiden.
Het Famillement vindt dit jaar plaats op 8 oktober a.s. in de Hooglandse Kerk in
Leiden. Het thema is "Erfgoed en Familiegeschiedenis". De deuren openen om 13.00
uur en het evenement zal tot duren tot 21.00 uur. De toegang voor bezoekers van het
evenement is gratis.
_______________________
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Op het programma van het Famillement staan dit jaar lezingen, workshops, een
thematische rondwandeling, een veiling (door Burgersdijk & Niermans), een erfgoedquiz voor scholieren, een publiek interview met schrijfster-columniste Aaf Brandt
Corstius over haar ervaringen met 'Verborgen Verleden' door Ben Kolster, en mogelijk
nog nader in te vullen activiteiten.
Circa 60 relevante nationale en regionale verenigingen - waaronder ook de afdeling
Delfland van de NGV - , stichtingen en instellingen worden in staat gesteld zich aan
het publiek te presenteren tijdens de 'Famillementmarkt'. Tevens zal een aantal
buitenlandse organisaties uit België, Duitsland en Frankrijk met een stand aanwezig
zijn. (Zie hier http://famillement.blogspot.nl/2013/01/programma-famillement-leiden2014.html voor de actuele lijst met deelnemers.)
Er zullen lezingen en workshops worden gehouden in drie parallelle lezingencarrousels in verschillende zaaltjes van de Hooglandse Kerk. De lezingen volgen elkaar
non-stop op en duren 45 tot 60 minuten.
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
GENEALOGISCH ALLERLEI
“Gebrekkige R.K.-archieven van Wateringen”
(door: mr. A.H.G. Verouden)
Bij het zoeken in de archieven van Wateringen van met name Rooms-Katholieke
families, loop je al gauw aan tegen het hiaat in de DTB’s tussen 1722 en 1792.
Gelukkig wordt in het archief van de Staten van Holland een aantal lijsten van
weerbare mannen bewaard. Hierin worden de weerbare mannen in de leeftijd tussen
16 en 60 jaar vermeld.
In de loop der jaren hebben deze lijsten mij al tientallen malen hun nut bewezen.
Met name de lijst van Wateringen uit 1747 is hierbij van onschatbare waarde gebleken
omdat deze het bovenvermelde hiaat voor een belangrijk deel opvult.
Reden waarom ik deze lijst graag ter publicatie aanbied, in de hoop dat ook anderen
hier hun voordeel mee kunnen doen.
Lijst van weerbare mannen te Wateringen uit 1747
Hendrik Knol
36
Abraham Claasz. Overvliet
23
Dirk de Munnik
38
_______________________
2012
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Ary Pietersz. van der Burg
Anthonij Willemsz. Zuytwijk
Ary Jansz. van der Drift
Cors Bergman
Leendert van Leeuwen
Dirk N.N. zijn knecht
Reynier Volkert
Jan Cornelisz. van der Marel
Pieter N.N. zijn knecht
Jan van der Spit
Pieter Louwen Raaphorst
Jan van Geest
Sybert van der Marel
Jan van der Spek
Jan Hogerwoerd
Jan Cornelisz. van Dyk
Joris N.N. zijn knecht
Cors Aldertsz. Witteman
Pieter Jansz. Roover
Jacobus van der Willik
Cornelis van der Kraan
Andries Korenblom
Ary van der Ark
Leendert van Scheepen
Willem Olierhoek
Ary Olierhoek
Willem Claasz. van der Valk
Jan Willemsz. van der Valk
Bastiaan Swaanevelt
Ary van Santen
Migchiel N.N. zijn knecht
Pieter Maarlevelt
Dirk Pietersz. zijn knecht
Frans Gerritsz. Olsthoorn
Ary N.N. zijn knecht
Cors N.N. zijn knecht
Philips Claasz. Goeyenbier
Claas Arkensteyn
_______________________

38
24
36
30
46
30
21
37
38
60
30
25
25
55
48
24
21
23
58
56
35
42
38
20
20
18
55
19
40
60
23
44
30
40
28
18
28
27

onvermogend
onvermogend

onvermogend
onvermogend
1 snaphaan
onvermogend
onvermogend
1 snaphaan

1 degen

onvermogend
onvermogend
onvermogend
onvermogend
onvermogend
onvermogend
onvermogend
onvermogend
onvermogend
onvermogend
onvermogend
onvermogend
onvermogend
onvermogend
onvermogend

1 snaphaan
onvermogend
onvermogend
1 snaphaan
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Cornelis van Geest
Ary van der Voort
Arent van der Arent
Frank van der Arent
Arij Jansz. Sprankhuysen
Cornelis Ariensz. Sprankhuysen
Pieter Ariensz. Sprankhuysen
Jan van der Kley
Leendert van der Kley
Joost Wytman
Joris Patyn
Eeuwoud Droogsteen
Gerrit van der Kruk
Anthonij van der Kruk
Leendert Aalbregtsz. Raaphorst
N.N. zijn knecht
Cornelis August van der Hoeven
Jan 't Hoen
Jan van Veen
Willem Ariensz. Vermeulen
Job Cornelisz. van der Rotte
Jacob Claasz. Reygersbergen
Ary Lus
Willem Ariensz. Van Leeuwen
Dirk N.N. zijn knecht
Jan Ariensz. van der Voort
Cornelis Ariensz. van der Voort
Gerrit N.N. zijn knecht
Willem van der Burg
Jan Barentsz. van Koppen
Willem Barendsz. van Koppen
Ary Ouwerkerk
Ary Ouwerkerk den Jongen
Maarten Solleveld
Cornelis van Kruiningen
Jan Pietersz. Omen
Jan Kouwenhoven
Jan Haket
_______________________
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25
25
48
46
50
24
18
30
35
22
45
50
59
22
17
20
37
50
54
23
49
36
28
22
39
35
28
49
23
20
50
18
60
40
17
33
51

onvermogend
onvermogend
1 snaphaan
1 snaphaan
onvermogend
onvermogend
onvermogend

onvermogend
1 snaphaan

onvermogend
1 snaphaan
1 deegen

onvermogend
onvermogend
onvermogend

onvermogend
1 snaphaan
onvermogend

onvermogend
onvermogend
onvermogend
1 snaphaan
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Bartholomeus Oosterlant
Arnoldus N.N. zijn knecht
Leendert Schoonbrood
Jacobus Schoonbrood
Jan Causbroek
Cornelis van der Cley
Marinus Duijvesteyn
Adriaanis Bon
Arij Melieff
Claas Overvliet
Jasper van Heynsbergen
Jacob Jansz. Tettero
Jan Onings
Jan Omen
Hendrik Opheij
Claas de Roo
Jacob Biemond
Cornelis Regenmortel
Gerrit N.N.
Huijbregt Sollevelt
Ary Gielen van der Moot
Pieter Gielen van der Moot
Jan Jansz. Warrebout
Pieter Ariensz. Heemskerk
Louris van Sweth
Jacobus Langeveld
Dirk Langevelt
Willem Corsz. Van Zyl
Jillis van den Acker
Willem Adamsz. Braamkamp
Jan Adamsz. Braamkamp

29
onvermogend
onvermogend
onvermogend

50
18
1 deegen
25
55
24
24
59
24
50
55
49

onvermogend
onvermogend
onvermogend
onvermogend
onvermogend
onvermogend
1 snaphaan
onvermogend

50
40
54

16+
16+
60-/60-/16+
60-/60-/16+
16+

onvermogend
onvermogend
onvermogend
onvermogend
onvermogend
onvermogend
onvermogend
onvermogend
onvermogend
onvermogend
onvermogend
onvermogend
onvermogend
onvermogend
onvermogend

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

_______________________
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Vrouwelijke stamboom van Margareta Holtkamp uit Merzen (Dld.).
(door: J.B.M. Emons-Godfroij)
Mevr. J.B.M. Emons - Godfroij meldde ons dat zij al jaren lid is van de NGV, maar dat
zij het afdelingsblad krijgt uit Zuid-Limburg, hoewel ze ook een uitgebreide tak van
moederskant heeft in het Zuid-Hollandse.
Om eens heel wat anders te doen dan gebruikelijk heeft ze geprobeerd een vrouwelijke
afstammingslijn te vinden. De resultaten van haar inspanningen heeft zij ons
toegestuurd, omdat ze veronderstelt dat ook anderen dit leuk kunnen vinden.
Het grappige is dat je veel achternamen ziet verschijnen die bekend zijn in onze regio.
Allemaal dochters van dezelfde voormoeder, die samen met haar man ook
gastarbeidster is geweest.
I

Margareta Holtkamp, wonende in Merzen bij Osnabrück (Duitsland) gehuwd
met Barend Gerhard Hendrik Kolkers
II
Catharina Adelheid Kolkers, (Trijntje Aaltje, Trijn Aled), geb. Merzen
±1743, tr. Bergschenhoek 22-11-1785 Jan Dirkse Thünker,(Thunker,
Tuijnker) ged. Merzen10-3-1754.
III a Joannes Tuijnker, ged. Bergschenhoek 20-6-1786.
III b. Margaretha Tuijnker, (Grietje) ged. Bergschenhoek 8-2-1788, overl. Berkel
16-8-1788, 6 mnd.
III c. Theodora Tuijnker (Dirkje), ged. Berkel 19-8-1789.
III d. Anna Margaretha Tuijnker, (Grietje) ged. Berkel 1-12-1790, tr.
Bergschenhoek 10-3-1821 Petrus van der Moor, overl. Bergschenhoek 8-61849, 58 jr. (zie verder IV a.)
III e. Matthijs Tunker, ged. Berkel 28-12-1792.
III f. Dirk Tunker ged. Berkel 6-8-1794.
IV a. Anna van der Moor, ged. Bergschenhoek 16-7-1821, tr. Bergschenhoek 29-11849 Gerrit Granneman, overl. Bergschenhoek 10-5-1849, 27 jr. ( zie verder V
a. tm V f.)
IV b. Aaltje van der Moor, ged. Bergschenhoek 18-2-1823, overl. Bergschenhoek 34-1825, 2 jr.
IV c. Jan van der Moor, ged. Bergschenhoek 1-11-1826.
IV d. Aaltje van der Moor, ged. Bergschenhoek 12-11-1828, tr. Bergschenhoek 7-41858 Frans van der Horst, overl. Bergschenhoek 5-10-1899, 71 jr. (zie verder
V g. tm V l.)
IV e. Maria van der Moor, ged. Bergschenhoek 25-1-1831, tr. 20-10-1858 Cornelis
Huijsman, overl. Vrijenban 17-2-1866, 35 jr.
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V a.
V b.
V c.

Johannes Granneman, ged. Bergschenhoek 10-1-1842.
Petrus Granneman, ged. Bergschenhoek 15-8-1843
Anna Granneman, ged. Bergschenhoek 12-11-1844, overl. Bergschenhoek 292-1860, 15 jr.
V d. Hendricus Granneman, ged. 12-7-1846
V e. Margaretha Granneman, ged. Bergschenhoek 4-11-1847, overl.
Bergschenhoek 19-10-1849, bijna 2 jr.
V f. Wilhelmina Granneman, ged. Bergschenhoek 27-1-1849, tr. Bergschenhoek
23-2-1872 Frank van der Burg, overl. Rotterdam 18-9-1924, 75 jr. (zie VI a.
tm VI s.)
V g. Johanna Margaretha van der Horst, ged. Bergschenhoek 24-8-1858, overl.
Bergschenhoek 8-9-1858 , 2 wk.
V h. Maria Margaretha van der Horst, ged. 6-8-1860 Bergschenhoek, overl.
Bergschenhoek 12-7-1924 , 63 jr, ongehuwd.
V i.
Anna van der Horst, ged. Bergschenhoek 16-3-1863, tr. Bergschenhoek 1811-1896 Antonius Vonk, overl. Bergschenhoek 22-6-1942 , 79 jr, geen
kinderen.
V j.
Petrus van der Horst, ged. Bergschenhoek 26-9-1864 .
V k. Anna Margaretha van der Horst, ged. Bergschenhoek 18-1-1866 , tr.
Bergschenhoek 11-6-1896 Jacobus Hermanus Ho(o)genes, overl.
Bergschenhoek 19-3-1946, 80 jr. (zie VI t. tm VI y.)
V l.
Maria Johanna van der Horst, ged. Bergschenhoek 23-1-1868, tr.
Bergschenhoek 5-8-1896 Cornelis Gouweleeuw, overl. Berkel 22-9-1945, 77 jr.
(zie VI z. tm VI ee.)
VI a. Cornelis Arnoldus van der Burg, geb. Berkel 7-6-1873.
VI b. Gerardus Johannis van der Burg, geb. Berkel 12-6-1874.
VI c. Cornelia Maria van der Burg, geb. Berkel 18-6-1875, tr. Rotterdam 10-71907 Louis Philippe Jules de Lannée de Bétrancourt, overleden Rotterdam 173-1977, 101 jr. Geen kinderen.
VI d. Anna Margaretha van der Burg, geb. Berkel 4-11-1876, overl. Berkel 25-11877 , 2 mnd.
VI e. Johannes van der Burg, geb. Berkel 2-11-1877.
VI f. Anna Margaretha Catharina van der Burg, geb. Berkel 24-11-1878, tr. 9-71903 Hendrik Johannes Huijsmans, overl. Rotterdam 20-5-1954, 75 jr. (zie
VII a. tm VII g.)
VI g. Agatha Cecilia van der Burg, geb. Berkel 22-11-1879, tr. Rotterdam 31-51911 Johannes Kerklaan, overl. Rotterdam 13-9-1971, 91 jr. ( zie VII h. tm VII
i.)
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VI h. Anna Maria van der Burg, geb. Berkel 17-12-1880 , tr. 14-8-1912 Joseph
Gerrer, overl. Rotterdam 21-12-1961, 81 jr. Geen kinderen.
VI i. Barbara van der Burg, geb. Berkel 30-3-1882, tr. 26-10-1904 Johannes
Franciscus van Oost, overl. 26-3-1963, bijna 81 jr. ( zie VII j. tm VII m.)
VI j. Franciscus van der Burg, geb. Berkel 26-6-1883.
VI k. Arnoldus van der Burg, geb. Berkel 11-8-1884.
VI l. Margaretha Elisabeth van der Burg, geb. Berkel 11-9-1885, tr. 1-6-1910
Cornelis Nicolaas Koot, overl. Berkel 23-3-1966, 80 jr.( zie VII n. tm VII q.)
VI m. Petrus Gerardus van der Burg, geb. Berkel 12-11-1886.
VI n. Maria Cornelia van der Burg, geb. Berkel 17-12-1887, overl. Berkel 16-101888, 10 mnd.
VI o. Wilhelmina Maria van der Burg, geb. Berkel 17-12-1887, tr. 18-11-1908
Joannes Ludowinus Koot, overl. Rotterdam 19-9-1969, 81 jr. (zie VII r. tm VII
v.)
VI p. Gerardus Cornelis van der Burg, geb. Berkel 22-1-1889.
VI q. Johannes Cornelis Simeon van der Burg, geb. Berkel 18-2-1890.
VI r. Een zoon, dood geboren Berkel 6-3-1891.
VI s. Maria Catharina Johanna van der Burg, geb. Berkel 14-6-1893, overl.
Berkel , 28-6-1893, 2 wk.
VI t. Johannes Bernardus Hogenes, geb. Bergschenhoek 2-3-1897.
VI u. Franciscus Anthonius Hoogenes, geb. Bergschenhoek 6-4-1898.
VI v. Gerardus Cornelis Hoogenes, geb. Bergschenhoek 6-12-1900.
VI w. Petrus Albertus Hoogenes, Bergschenhoek geb. 31-12-1902.
VI x. Albertus Adrianus Hoogenes, geb. Bergschenhoek 18-2-1905.
VI y. Petrus Jacobus Hoogenes, geb. Bergschenhoek 11-6-1906.
VI z. Elizabeth Alida Gouweleeuw, geb. Berkel 28-10-1898, tr. Berkel 14-11-1924
Leonardus Lipman,
VI aa. Alida Maria Gouweleeuw, geb. Berkel 8-12-1899, tr. Berkel 6-7-1923
Leonardus van der Putte,
VI bb. Petrus Franciscus Gouweleeuw, geb. Berkel 30-9-1901.
VI cc. Maria Margaretha Gouweleeuw, geb. Berkel 30-4-1903, tr. Berkel 19-9-1924
Bernardus Johannes Stolk,
VI dd. Franciscus Cornelis Gouweleeuw, geb. Berkel 28-6-1904.
VI ee. Cornelia Catharina Maria Gouweleeuw, geb. Berkel 6-12-1908.
VII a. Maria Anna Christina Huijsmans, geb. Rotterdam 10-7-1903, overl.
Rotterdam 29-1-1909 , 5 jr.
VII b. Franciscus Cornelis Huijsmans, geb. Rotterdam 23-8-1904.
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VII c. Wilhelmina Francisca Hildegardis Huijsmans, geb. Rotterdam 7-10-1905,
overl. Rotterdam 9-2-1909, 3 jr.
VII d. Adrianus Antonius Huijsmans, geb. Rotterdam 4-11-1906.
VII e. Hendrik Johannes Huijsmans, geb Rotterdam 22-11-1907.
VII f. Anna Margaretha Catharina Huijsmans, geb. Rotterdam 25-12-1908, overl.
Rotterdam 2-8-1912, 3jr.
VII g. Maria Anna Christina Huijsmans, geb. Rotterdam 25-2-1912, tr.
Hillegersberg 7-11-1934 Petrus Adrianus Nicolaas Verduijn,
VII h. Johannes Kerklaan, geb. Schiebroek 24-8-1912.
VII i. Franciscus Kerklaan, geb. Schiebroek 13-9-1915.
VII j. Maria Francisca van Oost, geb. Rotterdam 14-8-1905, tr. Rotterdam 29-71936 Arnoldus Josephus Antonius Godfroij, overl. Zoetermeer 26-6-1989.
VII k. Johannes Franciscus van Oost ( Frans), geb. Rotterdam 27-12-1906.
VII l. Johannes Wilhelmus van Oost (Jan), geb. Rotterdam 5-9-1910.
VII m. Wilhelmina Barbara van Oost, geb. Rotterdam 4-11-1914, tr. Rotterdam 195-1937 Harm Wasser, overl. Katwijk aan Zee 7-7-1994.
VII n. Gerardus Josephus Koot, geb. Berkel 22-3-1911.
VII o. Wilhelmina Maria Koot, (Mien van tante Greet), geb. Berkel 25-3-1912,
overl. Berkel 25-7-1988. Geen kinderen.
VII p. Franciscus Johannes Maria Koot, geb. Bergschenhoek 26-10-1914.
VII q. Anna Maria Koot, geb. Bergschenhoek 10-12-1915,
VII r. Franciscus Josephus Koot, geb. Rotterdam 13-1-1909.
VII s. Wilhelmina Koot, geb. Rotterdam 28-10-1910, overl. Rotterdam 1-11-1910, 4
dg.
VII t. Joannes Franciscus Koot, geb. Rotterdam 29-10-1911.
VII u. Wilhelmina Koot, (Mien van tante Mien), geb. Rotterdam19-3-1913.
VII v. Nicolaas Augustinus Koot, geb. Rotterdam 7-10-1916.
Zowel Maria Francisca Godfroij-van Oost als Wilhelmina Barbara Wasser –van Oost
hebben vrouwelijke nakomelingen. Er zullen er waarschijnlijk meer zijn.
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

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
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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 R.P. Belgraver te Zoetermeer
Dhr H.T. Both te Berkel en Rodenrijs

piebe@ziggo.nl
bertboth@gmail.com

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
Uitverkoop KWARTIERSTATENBOEKEN van de NGV afd. RIJNLAND
De voorraad kwartierstatenboeken is opgeslagen bij het ELO (voorheen Regionaal
Archief Leiden), maar nu heeft het archief de opslagruimte zelf nodig. Daarom is de
afdeling genoodzaakt een groot aantal boeken in de opruiming te doen.
Het gaat om de Kwartierstatenboeken III, IV en V. Dit is een buitenkans voor
belangstellenden. Voorheen waren ze te koop voor € 20,00 per stuk.
Nu zijn ze in de aanbieding voor € 5,00 per deel en € 10,00 voor 3 delen.
De boeken zijn af te halen bij het ELO, Boisotkade 2A, 2311 PZ Leiden, of bij de
penningmeester van de afdeling Rijnland, dhr. J. van Egmond, Dr. Kortmannstraat 15,
2381 BJ Zoeterwoude, tel. 071-5802202. GRAAG tevoren contact als u boeken bij hem
aan huis wilt afhalen. Toezending per post kan ook. U moet dan voor één boek € 10,00
of: voor 2 of 3 boeken € 19,25 overmaken op rek.nr. 4254241 t.n.v. NGV afd. Rijnland
te Zoeterwoude o.v.v. de gewenste boeken en uw adres.
Nadere informatie: e-mail: jvanegmond@casema.nl
Aan dit nummer werkten mee:
- Mr. A.H.G. Verouden, Aagje Dekenlaan 1, 2624 CB Delft, tel. 015-2564168,
e-mail: verouden@casema.nl
- Mevr. J.B.M. Emons-Godfroij, Juweellaan 510, 2719 SX Zoetermeer, tel.
079-3621416, e-mail: jbm.emons@ziggo.nl
De bestuurs- en redactieleden A.P.J. Käyser-van der Zee en L.P. Heurter.
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