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Inleiding 
 
Inleiding 
 
 Daniël Willem Otto Alexander (Lex) Grosheide werd op 19 mei 1927 te 
Amsterdam geboren als zoon van Gerhardus Hendrik Adriaan Grosheide en Geertruida 
Elske Johanna Hendrika Schut. Naast Lex bestond het gezin nog uit 2 broers en 3 
zussen. Na de lagere school bezocht hij het Gereformeerd Gymnasium te Amsterdam, 
waar hij in 1944 eindexamen deed. Gedurende 1944 en 1945 werkte Lex als ordonnans 
bij het Rode Kruis en als vrijwilliger bij de Luchtbeschermingsdienst Amsterdam.  
 Na de oorlog studeerde Lex rechten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, een 
studie die hij afrondde in 1951. In het studentenleven was hij actief binnen het dispuut 
CICERO. 
 Na zijn studie ging hij als advocaat werken bij het kantoor van zijn vader. In zijn 
functie van advocaat trad hij op als curator bij de faillissementen van Koninklijke 
Scholten/Honig, Van Gelder Papier en de Amsterdamse Droogdok Maatschappij. 
Verder vervulde hij commissariaten bij o.a. Philips, Bührmann-Tetterode en Mobil Oil.  
 Buiten zijn werk was Lex actief op kerkelijk gebied in de Waalkerkgemeente te 
Amsterdam als ouderling, wijkvoorzitter en diaken  Ook dirigeerde hij er de z.g. 
“Huisband H.J. Smit” van gehandicapten, waarmee hij een paar maal per jaar optrad in 
een kerkdienst. Verder vervulde hij functies op algemeen (Amsterdams) kerkelijk 
niveau. Ook was hij jarenlang staflid van kampen voor gehandicapten, georganiseerd 
door de Gereformeerde kerken. Voorts toonde hij een grote culturele belangstelling. In 
het archief bevonden zich talloze programma's van concerten en theatervoorstellingen. 
Zelf speelde hij orgel en piano, en tijdens zijn gymnasiumtijd bespeelde hij het orgel in 
de aula van de school. Op foto's, genomen tijdens de viering van zijn 60e verjaardag, is 
een optreden te zien van de pianist Louis van Dijk. Verder was hij actief binnen de 
Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied. 
 Het archief bevat veel foto's van vakantiereizen die hij vooral met zijn zussen 
maakte en met zijn vriend Bert van Swigchem.  
 Lex Grosheide overleed op 2 mei 1991. Zijn collectie boeken over Amsterdam 
werd geschonken aan de bibliotheek der Vrije Universiteit.  
 
Bron: het archief 
 
Uit het archief verwijderd 
 
Alle programma's van concerten, toneelvoorstellingen en theaterrevues zijn uit het 
archief verwijderd. 
 
 
Bert Kraan 
23 mei 2022 
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INVENTARIS 
 
Families Grosheide, Schut en Jolink 

 
1. Stukken en documentatie betreffende de families Grosheide en 
Schut, stamboom familie Jolink, 1912-1944 en z.d. 
 Stukken betreffende de familie Grosheide, hoofdzakelijk 
betreffende het trouwen van J.H. Grosheide en H.E.J. Sierink op 6 augustus 
1946, 1945-1955 en z.d.  
 Genealogie familie Grosheide, door D.Th. Kuiper, 1986, met 
bijbehorend schrijven van 23 en 28 april 1986 
1 omslag 

 
D.W.O.A. Grosheide 
 
Particulier leven 
 

2. Jeugd en jongvolwassenheid 
 Stukken betreffende de vroegste jeugd, 1927-1932. 
 Ontvangen brieven en briefkaarten, 1937-1938. 
 Ontvangen brieven, briefkaarten en telegrammen, 1939-1944 en 
z.d. 
 Aan de familie Grosheide gestuurde ansichtkaarten tijdens een 
reis naar Spanje, poststempel 1952 of onleesbaar.  
 1 omslag 

 
Openbaar leven 
 
School- en gymnasiumtijd 
 

3. Schoolrapporten, 1932-1938. 
 Stukken betreffende de gymnasiumtijd, waaronder 
schoolrapporten, 1938-1944. 
 Abonnementskaarten Concertgebouw Amsterdam, 1939-1944. 
 Losse stukken: persoonsbewijs, toewijzing rantsoenen, 1942.  
 Vita aeterna. Reünieverslag met inliggend schrijven van 4 en 5 
oktober 1991, Gereformeerd Woltjer gymnasium 1889-1989 op zaterdag 9 
september 1989, z.d.  
 Hierin opgenomen de toespraak die Lex Grosheide hield bij de 
opening van de tentoonstelling Schoolschrift met opstellen, 1941-1943.  
 1 omslag 

 
Studententijd en academische activiteiten 
 

4.  Stukken betreffende het studentenleven van Lex Grosheide, 
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1945-1948 en z.d.  
  [N.B. In schrift met opschrift “Cicero” stukken uit  
  1931, 1933, 1936 en 1941.] 
 Stukken betreffende het academisch leven van Lex Grosheide, 
1951-1969  en z.d. 
 Oorkonde VVSVU op naam van D.W.O.A. Grosheide, erelid 
van de VVSVU, 2 november 1950 [Zie collectie nr. 193.]  
 Penning corpsbestuur NDDD, z.d. 
 Penning met lintje corpsbestuur NDDD, z.d. 
 Penning met lint corpsbestuur NDDD lustrumcommissie 1955 
praeses. 
 Oorkonde NDDD op naam van D.W.O.A. Grosheide, lid van het 
studentencorps, met zegel, z.d. [Zie collectie nr. 193.]  
 Afstudeer bul Lex Grosheide, gedateerd 25 mei 1951. Op de bul 
staat de naam Daniël Grosheide vermeld. 
 1 omslag 

 
5.  Stukken betreffende de lustrumcommissie voor het 15e lustrum 
van de Vrije Universiteit en het Studentencorps der Vrije Universiteit op 20 
oktober 1955, 1954-1955 en z.d.  
  [N.B. Hierin bevindt zich een mapje met stukken 
betreffende het 14e lustrum in 1950, 1950.]  
 Stukken betreffende het academische leven van Lex Grosheide, 
1951-1969 en z.d. 
 Penning met lint corpsbestuur NDDD lid van verdienste, 15-10-
1965.  
 Oorkonde NDDD op naam van D.W.O.A. Grosheide, lid van 
verdienste, 15 oktober 1965. [Zie collectie nr. 193.] 
 1 omslag 

 
Dienstplicht 
 

6.  Stukken betreffende activiteiten voor het Rode Kruis als 
ordonnans en de Luchtbeschermingsdienst, 1944-1945 en z.d. 
 Stukken betreffende de diensttijd van Lex Grosheide in 
Indonesië van 1949 tot 1950, 1949-1950 en z.d.  
 Stukken betreffende het dienen als reserveofficier van Lex 
Grosheide van 1951 tot 1983, 1956-1983 en z.d.  
 1 omslag 

 
6a. Stukken betreffende het dienen als reserveofficier van Lex 
Grosheide vanaf 1951, 1950-1983 en z.d. 
 2 omslagen 

 
7. Stukken betreffende de dienstplicht van Lex Grosheide in 
Indonesië van 1949 tot 1950, 1949-1950 en z.d.  
 2 omslagen 
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Advocatenpraktijk 
 

8.  Stukken betreffende de Vereniging “De Jonge Balie” te 
Amsterdam en de advocatenpraktijk van Lex Grosheide, 1951-1959 en z.d.  
 Stukken betreffende deelname aan een congres van de 
International Bar Association in Mexico City, 27-31 juli 1964, 1963-1964. 
 Typoscript De verdeling der macht in de N.V., z.d.  
 1 omslag 

 
8a.  Stukken en ontvangen post, hoofdzakelijk betreffende de viering 
van het 75-jarig bestaan van Schut en Grosheide Advocaten, tevens het 
afscheid van Lex Grosheide van de vennootschap op 8 februari 1991, 1985-
1991 en z.d. 
 Overige stukken betreffende de advocatenpraktijk, 1986-1990 
en z.d.  
 1 omslag 

 
Stukken verzameld door D.W.O.A. Grosheide 
 

9.  Stukken betreffende WO II, 1940-1946 en z.d. 
 Stukken, grotendeels programma's van festiviteiten betreffende 
de bevrijding in 1945, 1945-1946 en z.d. 
 Stukken (veelal pamfletten) betreffende de eerste verkiezingen 
na WO II in 1946, en de kwestie Indonesië, 1946 en z.d. 
 1 omslag 

 
10. Stukken betreffende politiek (grotendeels ARP), 1947-1968 en 
z.d. 
 Stukken betreffende de nationale herdenking Vrede van Münster 
op 5 juni 1948, de kroning van koningin Juliana op 6 september 1948, en 
het regeringsjubileum van koningin Wilhelmina op 31 augustus 1948, 1948 
en z.d.  
 Rijbewijs Daniel W.O.A. Grosheide, d.d. 14 november 1957.  
 1 omslag 

 
10a. Stukken en correspondentie betreffende de Antirevolutionaire 
Kiesvereniging “Talma” te Amsterdam, 1960-1953 en z.d. 
 1 omslag 
 
11.  Menukaarten, 1945-1990 en z.d. 
 1 omslag 

 
Kerkelijk leven 

 
12. Stukken van uiteenlopende aard, 1945-1969 en z.d. 
 Liturgieën van kerkelijke huwelijksinzegeningen (vrienden en 
bekenden), 1951-1953. 
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 Stukken betreffende Woudschotenconferenties en -kampen in 
1953 en 1954, 1953-1954 en z.d.  
 Stukken betreffende de East Harlem Protestant Parish, 1959-
1964 en z.d. 
 Stukken en foto's betreffende de Waalkerkgemeente te 
Amsterdam, 1962-1991 en z.d. 
 Rapport leeruitspraak “Assen 1926” (meerderheids- en 
minderheidsrapport) Generale Synode Amsterdam, 1967.  
 Rapport psalmberijming Generale Synode Amsterdam, 1967.  
 Correspondentie betreffende de Interkerkelijke Stichting voor 
het Kerklied, 1980-1982. 
 Het is nu tijd om te kiezen. Stuk van de hand van Lex Grosheide 
over oorlog met gebruik van kernwapens, 1983.  
 Penning met lintje Jeugdhavenwerk 'Oud en getrouw', z.d.  
 1 omslag 

 
Brieven en correspondentie 
 

13.  Ontvangen brieven, briefkaarten, telegrammen, circulaires en 
dankbetuigingen, 1946-1991 en z.d.  
 Correspondentie betreffende het Stedelijk Museum te 
Amsterdam met directeur E. de Wilde, 1971.  
 Kopieën en doorslagen van verzonden brieven, 1953-1989 en 
z.d.  
 1 omslag 

 
13a. Rouwadvertenties en in memoriams n.a.v het overlijden van Lex 
Grosheide, 1991. 
 Brief van J. de Bruijn aan J. Grosheide, d.d. 23 juli 1991, 
betreffende de overdracht van het archief van Lex Grosheide aan het HDC.  
 1 omslag 

 
Overige 

14. Stukken van zeer uiteenlopende aard, 1937-1985 en z.d.  
 1 omslag  
 
15.  Famous Expressions: From Hollantor to Firet. For Mr. 
D.W.O.A. Grosheide. A special edition to commemorate out tenth 
anniversary, z.d.  
 1 deel in foudraal 

 
Foto's  
 

16. Fotoboek met als onderwerp de Amsteldijk te Amsterdam, waar 
Lex Grosheide woonde, t.g.v. zijn 60e verjaardag, op 19 mei 1987.  
  [Inliggend tekst van een familielied t.g.v. zijn 60e 
verjaardag en een aan hem gewijd artikel van de hand van Douwe N. 
Wouters in: Kerkblad Amsterdam voor de gereformeerde kerken in de 



 7 

classis, d.d. 25 maart 1988.]  
1 deel 

 
 Voor verdere foto's: zie bijlage 
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Bijlage 
 

17. Foto's van Lex Grosheide in diverse niet-professionele functies, 
verzameld ter gelegenheid van zijn 50e verjaardag, 19 mei 1977, 1962-1969 
en z.d.  
 Foto's van een reis naar Italië, 1971, z.d. 
 Foto's van een reis, gemaakt met C.A. Van Swigchem, naar 
Istanbul en Turkije, z.d. 
 Foto's Rie 50 jaar, 15/6, Koninklijke Scholten-Honig, reis naar 
USA en reünie, z.d.  
1 omslag 

 
18.  Familiefoto's, 1891-1988 en z.d.  
 1 omslag 
 
19. Foto's betreffende de militaire dienst in Indonesië van 1949 tot 
1950, 1949-1950 en z.d. 
 Foto's van een vakantie in Engeland (Londen, Zuid-Engeland, 
Rye) met Tineke. Truus en Ans in 1959, z.d. 
 Foto's van een vakantie in de Auvergne in mei en juni 1966 met 
C.A. van Swigchem, 1966. 
 Foto's van een vakantie in Denemarken in 1966 met Ans, Truus 
en Lex, z.d. 
 Foto's van een vakantie in Noorwegen in 1971 met Ans, Truus, 
Ineke en Lex, z.d. 
 1 omslag 

 
20.  
 Foto's van een brugkamp op Terschelling in 1953, z.d. 
 Foto's van een reis naar Parijs met Johan, Tineke en Ans in 
1954, z.d. 
 Foto's van een vakantie in Italië in 1956 met C.A. Van 
Swigchem, 1956.  

 Foto's van diverse vakanties, 1968-1986 en z.d.  
 Foto's van een reis naar Israël met Greetje en Truus in 1972, z.d. 

 Foto's van een reis naar de Pyreneeën in 1979 met C.A. Van 
Swigchem, z.d. 
 Foto's van een vakantie in Portugal met C.A, van Swigchem in 
1982, z.d. 
 Foto's van een vakantie met familie in Frankrijk, z.d.  
 Foto's van een vakantie in de Verenigde Staten met Truus, Lex, 
Arno en Tinus van Deen, z.d.  
 Foto's van een reis naar Interlaken en Grindelwald, z.d.  
 1 omslag 
 
21. Foto's van een vakantie in Majorca met C.A. Van Swigchem in 
1952, z.d.  
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 Foto's van een reis naar Luxemburg in 1953 met Truus, Seya (?) 
en Cers (?), z.d. 
 Foto's van een rondvaart door Nederland in 1958 met Piet, Elly 
Scheele, Bert, Heiko Goslinga, 1958 en z.d.  
 Foto's van een bezoek aan Velsen en een reis naar Florence met 
C.A. Van Swigchem in 1959, z.d.  
 Foto's van een zakenreis naar Stockholm en Göteborg in 1959, 
z.d., en verblijf in Mönchen-Gladbach, z.d. 
 Foto's van een vakantie in Virnau in 1965 met Ans, Jan, Greetje, 
Truus en Lex, z.d.  
 Foto's, merendeels van kampen met gehandicapten, 1977-1978 
en z.d.  
 Foto's van een vakantie in Portugal met C.A. Van Swigchem in 
1982, 1980 (!) en z.d. 
 Foto's van Truus, 1976 en z.d., van Ans op reis met Lex, z.d., en 
van Greetje, Truus, Arno en Lex in Wenen in 1983, 1983 en z.d. 
 Foto's van een reis naar Finland met C.A. Van Swigchem, 1985 
en z.d.  
 1 omslag 

    
22.  Diverse foto's, meest van de families Grosheide en Schut, 1908-
1954 en z.d. 
 Familiefoto's, waaronder foto's van een reis naar de Rivièra in 
1954, 1926-1959 en z.d.  
 Foto's van het lustrum van het studentencorps in 1955, z.d. 
 Foto's van amateurtoneel, 1966. 
 Foto's van diverse groepsgebeurens, waaronder een Sinterklaas- 
viering in 1966, 1966-1967 en z.d. 
 Foto's. Op envelop: KSA (= Koninklijke Scholten-Honig), 1978- 
1979, o.a. Maaltijd in serre no. 83 (= Amsteldijk), z.d.  
 Foto's van het 40 jarig ambtsjubileum van Daan Schut in 1982, 
z.d. 
 Verder foto's KSH op Vlieland, 1986. 
 Foto's gemaakt tijdens de viering van Lex' 60e verjaardag, 1987 
en z.d. 
 Foto's van een vakantie met Truus, reisdoel onbekend, z.d.  
 Foto's van mensen, uitgedost in 18e-eeuwse kledij, z.d. Op 
envelop: MERCADET (C.G.B. 1942/3 [Christen Gymnasiasten Bond]).  
 Foto's van het studentencorps, z.d.  
 1 omslag 
 
23.  Foto's van Lex door de jaren heen, 1931-1982 en z.d.  
 Familiefoto's, 1936-1949 en z.d.  
 Mapje met foto's van amateurtoneel, 1964-1966 en z.d. 
 Foto's van een Sinterklaasviering, 1966.  
 Foto's van een gehandicaptenkamp te Lunteren in 1977, 1978 (!) 
en z.d. 
 Foto's van het dispuut Cicero, z.d.  
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 Foto's van het advocatenkantoor, Keizersgracht 586 en Paulus 
Potterstraat 10, kantoor (?) elftal en jubileum mr. Mulderije, z.d. 
 Foto's van een etentje, z.d.  
 Boekje met foto van een reisje naar de Heilig Land Stichting, 
z.d.  
 Familiefoto's, z.d.  
 Drie boekjes met vakantiefoto's, z.d.  
 1 omslag 

 
24. Foto's, uitgeleend t.b.v een tentoonstelling van Greta Grosheide, 
1924-1946 en z.d.   
 Foto's van CGB-reünies, 1942-1948 en z.d. 
 Diverse foto's, 1977 en z.d. 
 Foto's betreffende het commissariaatschap bij Philips, 1983 en 
z.d. 
 Toelichting bij de foto's door C.A. van Swigchem, 1993.  
 Foto's Amsteldijk Amsterdam, z.d. 
 Aantal groot formaat foto's, voor een groot deel van het dispuut 
Cicero en het VU Studentencorps, z.d.  
 Envelop met caricaturen, z.d.  
 1 omslag  
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