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JAARGANG 27, No 1, maart 2018 

 

MEDEDELINGENBLAD 

 

Van het Bestuur en de Redactie: 

 

Een nieuw jaar met weer een versere serie Afdelingsactiviteiten en Mededelingenbladen 

in het verschiet. De eerste afdelingsbijeenkomsten van 2018 zijn al weer achter de rug 

als u dit leest: “Macht, malaise en migratie tussen 1500 en 1700 in de Zuidelijke 

Nederlanden en Frankrijk”, “Verborgen Verleden” en ”Nederlands Instituut voor 

Militaire Historie (NIMH)”. Ook de “Voorouderspreekuren” zijn weer begonnen. 

Op komst is nu de “Afdelingsledenvergadering” met aansluitend enkele voordrachten 

door afdelingsleden. Er is nog ruimte voor enkele bijdragen, dus. 

Meld u aan om iets over uw onderzoek te vertellen! 
We zijn ook weer druk in de weer met indelen van het najaarsprogramma van 

afdelingsbijeenkomsten en excursies. De geplande data voor de afdelingsbijeenkomsten 

vindt u verderop in dit blad. 
 

In dit blad uiteraard de agenda voor de halfjaarlijkse Afdelingsledenvergadering van 

donderdag 12 april 2018, evenals het concept verslag van de afdelingsledenvergadering 

van, gehouden op 9 november 2017 en het concept jaarverslag van de secretaris over 

2017. 

Verder staan wij stil bij het overlijden van mevrouw Elisabeth Maria van Geest-van 

den Berg, die veel voor onze afdeling gedaan heeft. 
 

Ook vragen wij uw aandacht voor de gevolgen van het in werking treden van de 

“Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)” waarin vastgelegd is dat het 

publiceren van persoonsgegevens van nog levende personen, vooral als het zogenaamde 

‘bijzondere’ persoonsgegevens betreft, verboden is. 
 

In de rubriek “Boekennieuws” treft u weer de nodige informatie aan omtrent  recent 

verschenen boeken omtrent genealogie en/of geschiedenis. 
 

Namens het bestuur en de redactie: 

Leo Heurter en Anny Käyser-van der Zee 

 

en ..... 

Volgt u de afdeling al op                         en                         ?  

Facebook: http://www.facebook.com/ngv.delfland en  

Twitter: http://twitter.com/NGV_DFL of klik de logo's op de afdelingswebsite aan om 

een kijkje te nemen. 

 

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



___________________________
 Mededelingenblad Afd. Delfland- 2018 / 1 

___________________________
 

2290 © NGV afdeling Delfland 

BERICHTEN UIT DE AFDELING 
 

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

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

avond voor de afdelingsbijeenkomsten. In incidentele gevallen wordt hiervan afgeweken 

bijv. als dit ‘Witte Donderdag’ zou zijn. 
 

Agenda afdelingsbijeenkomsten: 

• Donderdag 12 april 2018 om 19.30 uur. Afdelingsledenvergadering met aansluitend 

om ca. 20.30 uur een aantal korte presentaties door afdelingsleden m.b.t. hun 

genealogisch onderzoek. 
 

De geplande data voor het programma in het najaar 2018 zijn: 

• Donderdag 13 september 2018 om 20.00 uur. 

• Donderdag 11 oktober 2018 om 20.00 uur. 

• Donderdag 8 november 2018 om 19.30 uur Afdelingsledenvergadering. 
 

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

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

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

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

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

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

van de afdeling. 

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

om 18.48 en 19.18 uur en van station Zoetermeer om 18.39 en 19.09 uur. De halte in Delfgauw 

heet: “Delfgauwseplein” en is slechts enkele minuten lopen van het Kerkelijk Centrum. Vertrek van 

Delfgauw richting Delft: 21.58, 22.58, uur, richting Zoetermeer: 22.30, 23.30 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 vooruitplannen. We zijn benieuwd naar uw suggesties. 
 

Bijeenkomsten van anderen: 

De NGV afdeling Rijnland organiseert op 10 april van 20.00 tot 22.00 uur de gratis 

bijeenkomst “Joodse genealogie in Rijnland vóór de burgerlijke stand”. 

De bijeenkomst wordt gehouden in de Scheppingskerk, van Poelgeestlaan 2, 2352 TD  

Leiderdorp. 
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Ledenbestand 
 

Nieuwe leden: 

nr. 136443 dhr. J.G.J. Kleiheeg, Pakschuitwerf 3, 2317 EG Leiden 

nr. 136541 dhr. F. Valentin, 2025 Chemin Lazare, F-83400 Hyeres, Frankrijk 

nr. 402249 dhr. H.W. Klein Heerenbrink, Korinthestraat 10, 2711 GS Zoetermeer 

 

Adreswijziging: 

nr. 127153 mevr. C.L.M. Bronwasser, Spits 7, 4617 GP Bergen op Zoom 

nr. 128691 dhr. S.W.Y. Zegveld, Vlierboomstraat 599, 2564 JH Den Haag 

 

Overgegaan naar een andere afdeling: 

nr. 135215 mevr. A. Gilijamse-Ludovici, Palamedesstrat 31, 3054 ST Rotterdam 

 

Op 28-02-2018 telde de afdeling: 264 leden en 18 bijkomende leden. De NGV telde op 

28-02-2018: 6824 leden en 621 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. 

 

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

 

BESTUURMEDEDELINGEN 

 

Mevrouw Elisabeth Maria van Geest-van den Berg overleden. 

(*Delft 20-8-1938  –  † Delft 27-1-2018) 

 

Door een overlijdensadvertentie in de Delftse Post namen wij kennis van het overlijden 

van Mevrouw Els van Geest uit Den Hoorn. Zij heeft veel werk voor de afdeling gedaan, 

o.a. bij het verzendklaar maken van het afdelingsblad, in de tijd dat je daar nog een heel 

sorteersysteem op postcoderegio’s voor had. Ze heeft dit ca. 14 jaar voor ons gedaan, dus 

er zijn heel wat afdelingsbladen door haar handen gegaan, de enveloppen werden 

voorzien van port betaald- en afzenderstempel, de adresetiketten werden opgeplakt en de 

stapels enveloppen gesorteerd. Ook haar man hielp wel eens een handje mee. Het verliep 

altijd vlekkeloos. 

 

In de 90-er jaren is Els ook afdelingskascommissielid geweest. 

 

Ze is degene die het knipselarchief van de afdeling opgezet heeft. In 1997 startte ze nl. 

met familieadvertenties, die betrekking hadden op onze regio, uit de kranten te knippen 

en gesorteerd op te slaan. Ze wist hoe je dat op professionele wijze moest doen, doordat 

ze bij het CBG ook met de knipsels meewerkte. In 1998 vroeg ze de leden ook uit andere 



___________________________
 Mededelingenblad Afd. Delfland- 2018 / 1 

___________________________
 

2292 © NGV afdeling Delfland 

bladen advertenties voor de verzameling te gaan 

knippen. Toen de collectie groeide, werd om de zaak 

toegankelijker te maken, gevraagd of anderen een lijst 

konden maken van de namen, die erin voorkwamen. Dit 

leidde tot het besluit de collectie te gaan digitaliseren, 

e.e.a. werd mede uit gebrek aan ruimte om e.e.a. op te 

slaan, overgedragen aan Marcel van der Stap. Daarmee 

kwam voor haar een einde aan sorteren, in enveloppen 

opslaan en er op verzoek, of op een Delflanddag, info 

uit te verstrekken. 

Knippen bleef ze nog tot 2010 doen. Op 1 februari j.l. 

was de uitvaartplechtigheid, stijlvol en verzorgd. Onder 

de voorwerpen, die m.b.t. haar leven de revue 

passeerden, was o.a. een medicijnrol, ze slikte nl. wel 

42 medicijnen per dag. Bij de dienst en het condoleren 

na afloop, was een doventolk aanwezig om te zorgen dat 

voor iedereen alles goed te volgen was. 

Wij wensen haar echtgenoot, kinderen, kleinkinderen 

en verdere familie sterkte met dit verlies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

INLOOPSPREEKUUR VOOROUDERONDERZOEK 

(door: Ron van Rooijen) 

 

In samenwerking met Archief Delft organiseert de NGV afdeling Delfland een 

maandelijks genealogisch spreekuur. 

Bent u geïnteresseerd in uw voorouders en waar ze vandaan komen? 

Wilt u dat ook eens onderzoeken of doet u al een onderzoek maar bent u vastgelopen, 

wilt u gewoon eens over uw onderzoek praten met een paar medeonderzoekers of hebt u 

andere genealogische vragen, kom dan naar het voorouderspreekuur. 

De Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Delfland en het Archief Delft helpen 

u graag met uw onderzoek. 
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Vrijwilligers van de afdeling Delfland van de NGV helpen u verder op weg met het 

onderzoek, geven voorlichting over de aanpak van stamboomonderzoek en demonstreren 

enkele programma's om de gegevens in op te slaan. 

Bovendien kunt u kennis maken met het opzoeken van de gegevens in de studiezaal. 

 

Het archief is afgelopen zomer verhuisd naar het nieuwe gebouw in Den Hoorn. De 

nieuwe locatie van Archief Delft is te vinden op Gantel 21, 2635 DP  Den Hoorn. Het 

gebouw is goed bereikbaar met de auto (gratis parkeren) en met Connexion buslijn 37 

(Leyenburg Den Haag - Station Delft - Delfgauw), halte Hoefslagendreef. 

 

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

 

Bijzondere geste van de Hollandse Verenging ‘Ons Voorgeslacht’ 

aan de NGV afdeling Delfland. 

 

Afgelopen najaar waren we op bezoek in de bibliotheek van ‘Ons Voorgeslacht’ in Delft. 

Het was een succesvolle bijeenkomst. 

De voorzitter van de vereniging, dhr. Aad Verouden, had nog een verrassing voor onze 

afdeling in petto. Hij vertelde nl., dat vanwege het feit dat het verenigingsgebouw/de 

bibliotheek van OV tegenwoordig in Delft gevestigd is, dat ‘Ons Voorgeslacht’ de leden 

van de afdeling Delfland de gelegenheid wil bieden, dat ook zij van de bibliotheek van 

OV ‘gratis’ gebruik mogen maken. 

 

Dat betekent dat de leden van de afdeling Delfland welkom zijn tijdens de openingstijden 

om de collectie boeken en tijdschriften te raadplegen. 

De openingstijden zijn:  

Iedere 2e zaterdag van de maand van 11.30 – 15.30 uur. 

De bibliotheek is gevestigd in het  

Radex Innovation Centre 

Rotterdamseweg 183c 

2629 HD  Delft.  

Let op: de ingang is aan de achterzijde van het ‘rode gebouw’, dat op de hoek van de 

Rotterdamseweg en de Heertjeslaan ligt. 

De bibliotheek ligt beneden aan de hellingbaan. Tijdens de openingsuren is de locatie 

telefonisch bereikbaar. Het nummer is: 06-37267111. 

 

De bibliotheek bevat o.a. honderden boeken, brochures, tijdschriften en microfiches. 

Eventueel kunt een kopie van een artikel maken m.b.v. het aanwezige kopieerapparaat. 

Bovendien kan op diverse genealogische cd-rom’s met de computer worden gezocht. 

Een inventaris van de boeken en tijdschriften is beschikbaar. In de bibliotheek ligt een 

ordner met wat er beschikbaar is. 

Op de website staat een inventaris, die in de loop van de tijd nog nader bijgewerkt zal 

worden maar wel een idee geeft, wat bekeken/geraadpleegd kan worden. 
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http://www.onsvoorgeslacht.nl/wp-content/uploads/2012/05/inv2005.pdf. Een aantal 

boeken is uit de collectie gehaald, omdat zij inmiddels op ‘Hogenda’ staan of daar 

binnenkort op gezet zullen worden. 

Er worden geen boeken of tijdschriften uitgeleend. (Lenen is alleen mogelijk indien men 

lid is van ”Ons Voorgeslacht”) 

 

Het bestuur van de afdeling Delfland is blij met de geboden mogelijkheid en wil er graag 

gebruik van maken. Zij bedankt ‘Ons Voorgeslacht’ voor het mooie aanbod. 

 

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

 

Jubileumboeken 

 

Op de afdelingsavonden zijn ook nog enkele 

exemplaren van de Jubileumboeken 2001 

en 2011 te koop voor € 15,00. Samen voor 

een aardige combinatieprijs van € 25,00. 

 
 

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

 

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 € 0,85 extra gerekend. 

In dat geval dus: € 6,15 voor niet-leden en € 3,35 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. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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AFDELINGSLEDENVERGADERING 

 

Op donderdag 12 april 2018 houden we onze halfjaarlijkse afdelingsledenvergadering. 

Dit doen wij mede om u te kunnen informeren omtrent de onderwerpen die op de 

Algemene Vergadering op 12 mei a.s. aan bod zullen komen en om de 

afdelingsafgevaardigden naar deze vergadering waar nodig te kunnen mandateren. 

De vergaderstukken treft u hierna aan. 

 

AGENDA voor de afdelingsledenvergadering van 12 april 2018, aanvang 19.30 uur. 

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Verslag van de afdelingsledenvergadering van 9 november 2017 

4. Jaarverslag van de secretaris over 2017 

5. Financiën: 

a. Jaarverslag van de penningmeester over 2017 

b. Verslag van de afdelingskascommissie 

c. Verkiezing van de nieuwe afdelingskascommissie 

6. Bestuursverkiezing: 

a. Rooster van aftreden: 

• 2018 Voorzitter dhr. ing. L.P. Heurter 

• 2018 Lid dhr. Ir. R. van Rooijen 

• 2018 Secretaris dhr. L.F. van der Linden 

• 2019 Penningmeester mevr. A.P.J. Käyser - van der Zee 

• 2019 Lid dhr. G.J.L.M. Velders 

• 2020 Lid dhr. mr. P.C. Kaiser 

b. De heren Heurter, Van Rooijen en Van der Linden treden af en stellen zich 

herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om de heren Heurter, Van Rooijen en Van 

der Linden te herkiezen. 

c. Het bestuur is nog steeds op zoek naar een algemeen bestuurslid. 

7. Verslag Algemene Vergadering van 25 november 2017. 

8. Verkiezing van de afgevaardigde en de plaatsvervangend afgevaardigde. Het 

bestuur stelt voor om mevr. Käyser - van der Zee aan te wijzen als afgevaardigde 

en de heer Van der Linden als plaatsvervangend afgevaardigde. 

9. Agendapunten voor Algemene Vergadering van 12 mei 2018. 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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CONCEPT VERSLAG VAN DE AFDELINGSLEDENVERGADERING van de NGV 

Afdeling Delfland, gehouden op 9 november 2017 in het Kerkelijk Centrum in 

Delfgauw. 
 

Aantal aanwezigen: 11, van wie 6 bestuursleden 

Notulist: dhr. P.C. Kaiser 
 

Afwezig met kennisgeving: de heren J. Carlquist, C.H.F. Sio, E.B. van Rijn en W. van 

der Kooij uit Rotterdam en de dames P.H.Th. Dumon en W. Molema-Smitshoek. 
 

1. Opening 

Voorzitter de heer L.P. Heurter opent de vergadering om 19.40 uur. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

De heer L.F. van der Linden leest de ontvangen berichten van verhindering aan de 

vergadering voor. 
 

3. Verslag van de afdelingsledenvergadering van 20 april 2017 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de notulist. 
 

4. Agendapunten van de Algemene Vergadering van 25 november 2017 

De voorzitter geeft aan dat de volgende onderwerpen beslispunten zijn: het werkplan, 

de contributie en de samenstelling van het hoofdbestuur. 
 

Toekomst vereniging 

De heer R. van Rooijen legt uit, dat er een principebesluit moet worden genomen 

over de vereniging. Helemaal duidelijk is het werkplan nog niet, maar de bedoeling 

is dat de afdelingen geen eigen besturen meer hebben en dat het bestuur centraal 

wordt gedaan. Afdelingen hoeven dan enkel nog de activiteiten voor de leden te 

organiseren. 
 

Mevrouw A. Käyser - van der Zee vult aan, dat er op dit moment afdelingen zijn die 

niet meer functioneren en zelfs afdelingen die door het hoofdbestuur worden 

waargenomen. En afdelingen doen veel dingen die dan eigenlijk niet nodig zijn 

omdat het landelijke afwegingen betreft. 
 

De heer Van Rooijen vervolgt, dat de winst voor de afdeling zou zijn, dat wij ons niet 

meer hoeven te buigen over de begroting en andere landelijke bestuursperikelen. We 

kunnen ons dan focussen op de zaken die leuk zijn, zoals lezingen en activiteiten. 
 

In het voorjaar van 2018 wordt het voorstel definitief gepresenteerd. Het is voor nu 

een principebesluit. En in 2020 zou een en ander pas in werking treden. 
 

De heer Van der Knaap merkt op, dat leden de vereniging verlaten als er geen eigen 

budget beschikbaar is voor activiteiten. Hij spreekt uit bang te zijn dat de binding met 
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het hoofdbestuur verwatert. Hij oppert het idee om een aantal kleinere afdelingen te 

vormen rond een centraal archief. 
 

Mevrouw Käyser - van der Zee geeft aan, dat onder de regionale besturen best 

draagvlak bestaat voor een centraal bestuur. De heer Van Rooijen voegt toe, dat in 

de afdelingen die het hoofdbestuur waarneemt, het ook een ALV moet organiseren. 
 

Promotie en ledenwerving 

De voorzitter licht toe dat we daar druk mee bezig zijn. Er wordt een nieuwe huisstijl 

ingevoerd en promotiemiddelen worden geïnventariseerd. 

De heer De Wit vraagt wat dit allemaal kost. Mevrouw Käyser - van der Zee 

antwoordt dat er geld voor beschikbaar is uit de verkoop van het verenigingscentrum 

in Weesp. 
 

Interne organisatie 

De heer Van Rooijen deelt mede dat er nog mensen worden gezocht voor de dienst 

communicatie. Mevrouw Käyser - van der Zee vult aan, dat deze dienst zich bezig 

houdt met de webredactie, PR en IT. 
 

De voorzitter verwijst geïnteresseerden naar de informatie hierover op de website van 

de NGV. 
 

Privacy 

Om te voldoen aan de komende, aangescherpte regels omtrent de privacy, wordt 

momenteel een privacy compliance check uitgevoerd, aldus de voorzitter. 
 

Educatie 

De voorzitter geeft aan dat de NGV zich meer wil gaan toeleggen op educatie. Dit 

kan bijvoorbeeld middels de nieuwe website. Ook kan een cursus voor beginners 

worden opgezet. De heer Van Rooijen doet dit al op verzoek van Lavivo en heeft er 

positieve ervaringen mee opgedaan. 
 

Collectiebeheer 

De voorzitter licht toe, dat men nastreeft dat alle collecties digitaal beschikbaar 

komen. De heer Van der Linden merkt op, dat men in Bunnik heeft aangegeven dat 

men niet langer geïnteresseerd is in persoonlijke collecties die men bij de NGV wil 

onderbrengen. Hij zal daar vragen over stellen op de AV en wil dat het hoofdbestuur 

er een standpunt over inneemt. Met de verhuizing van het verenigingscentrum blijkt 

ook best veel te zijn weggegooid. De heer Schneider vult aan, dat hij best veel heeft 

om aan de vereniging te geven, maar dat men het niet wil hebben. Mevrouw 

Käyser - van der Zee meent dat het goed is als dit onderwerp in Gens Nostra vermeld 

wordt. 
 

Samenwerking met derden 

De voorzitter legt uit, dat de NGV partners wil zoeken om mee samen te werken. 

Daarbij kan gedacht worden aan FamilySearch en MyHeritage. Maar hij zet 

uitdrukkelijk vraagtekens bij het leveren van informatie aan derden, die vervolgens 
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enkel tegen betaling beschikbaar komt. De heer Van der Linden zal ook hierover op 

de komende AV een vraag stellen. 

Mevrouw Käyser - van der Zee meent dat het belangrijk is, dat een samenwerking 

iets extra’s oplevert. De NGV moet dan ook wel een tegenprestatie leveren. 
 

De heer Schneider oppert het idee voor een boekenmarkt voor en door leden: dan 

kunnen boeken verkocht en geruild worden. 
 

Op de vraag van de voorzitter of de vergadering instemt met het werkplan, stemt de 

vergadering unaniem in. 
 

Begroting 

De heer Van Rooijen merkt op dat de inkomsten uit de verkoop van het 

verenigingsgebouw niet in de begroting voorkomen. 

De heer Van der Linden geeft aan, dat voor de nieuwe website à € 18.000,00 een 

zzp’er wordt ingehuurd. Voorts merkt hij op, dat voor onze afdeling een bedrag van 

€ 3.900,00 is begroot. De heer Van Rooijen vult aan, dat afdelingen in de regel 

minder geld uitgeven dan is begroot. 
 

Contributiesysteem 

De heer Van der Linden licht toe dat het nieuwe contributiesysteem per 1 januari 

2018 ingaat. De voorzitter verduidelijkt dat het lidmaatschap € 45,00 kost, inclusief 

papieren Gens Nostra. Gens Nostra, digitaal kost het € 36,00. 
 

Samenstelling HB 

De heer Van der Linden geeft aan dat er twee nieuwe hoofdbestuursleden zijn: de 

heren Van der Voort en Klap. Beide kandidaten worden ter vergadering besproken. 
 

De vergadering stemt in met de benoeming van de beide kandidaat bestuursleden. 
 

Document samen op weg 

Het verenigingscentrum wordt een informatiecentrum. Het stuk is een visie op de 

toekomst van de NGV. 
 

5. Rondvraag 

De heer Schneider oppert nogmaals zijn idee over het houden van een boekenmarkt. 
 

De heer Van Rooijen reageert met de mededeling dat een ieder op de iedere 

ledenavond boeken mag meenemen en achter in de zaal mag neerleggen voor andere 

leden. 
 

6. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.29 uur. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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CONCEPT JAARVERSLAG van de SECRETARIS over 2017 

 

Het Bestuur 
 

Bestuur 

Dhr. ing. L.P. Heurter Voorzitter 

Mevr. A.P.J. Käyser - van der Zee Vice-voorzitter en penningmeester 

Dhr. L.F. van der Linden Secretaris 

Dhr. mr. P.C. Kaiser Lid en notulist 

Dhr. G.J.L.M. Velders Lid, PR en welkom nieuwe leden 

Dhr. Ir. R. van Rooijen Lid en afdelingswebmaster 
 

Mevr. A.P.J. Käyser - van der Zee is afdelingsafgevaardigde. 

Dhr. L.F. van der Linden is plaatsvervangend afdelingsafgevaardigde. 
 

Het bestuur heeft in 2017 zeven keer vergaderd, 11 januari, 1 maart, 5 april, 17 mei, 13 

september, 25 oktober en 29 november. De vergaderingen werden gehouden ten huize 

van bestuursleden. Belangrijke onderwerpen van discussie waren het programma voor 

de afdelingsavonden, het knipselproject, de afdelingswebsite, de verhuizing van het VC 

van Weesp naar Bunnik, de nieuwe website, huisstijl en het logo, het afdelingsblad, het 

regio-overleg, de afdelingsleden-vergaderingen en de Algemene Vergadering van de 

NGV. Verder is onderling gecommuniceerd via e-mail, waardoor de bestuursleden zo 

goed mogelijk op de hoogte bleven van het gebeuren binnen de NGV en de afdeling. 
 

Leden 

Op 31 december 2017 omvatte de afdeling Delfland 263 leden en 18 bijkomende leden. 
 

Financiën 

Er is een zakelijke betaalrekening bij de ING voor de afdeling, vallend onder de 

landelijke vereniging. 
 

Afdelingsperiodiek 

Het afdelingsblad is ook dit jaar weer vier keer verschenen en omvatte 96 pagina’s. Het 

redactionele werk en de opmaak van het blad werd verricht door de heer L.P. Heurter. 

Mevrouw A.P.J. Käyser - van der Zee leverde diverse bijdragen, verzorgde de controle(s) 

van het blad, zorgde dat het gedrukt werd en bracht het weg voor verdere verwerking. 

De hoeveelheid kopij blijft gering, het kostte ook dit jaar moeite gevarieerde informatie 

voor de diverse rubrieken te verzamelen, te vervaardigen en te bewerken. Kopij kwam 

nauwelijks binnen, maar voornamelijk door zelf iets te schrijven, of door zelf op 

speurtocht te gaan. De heer Velders maakt het blad verzend gereed en brengt het naar het 

postkantoor. Het zou prettig zijn als er voor deze taak hulp beschikbaar is. 

Het afdelingsblad wordt uit promotionele overwegingen naar diverse bibliotheken, 

historische verenigingen en archieven in de regio gestuurd. Wederom was de indruk dat 

het blad redelijk tot goed gelezen wordt. Dit blijkt uit reacties. Het bestuur is er nog niet 

in geslaagd iemand te vinden die de inhoudsopgave en index 2015 tot en met 2017 wil 
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maken, in aanvulling op de inhoudsopgave van 1991 tot en met 2014, die al op website 

raadpleegbaar is. 
 

Afdelingsbijeenkomsten en excursies 

• Op 12 januari hield de heer Jos Grimmelikhuizen uit Arnhem een boeiende voordracht 

“Roomsen zo zijn wij”. De avond werd bezocht door 35 personen. 

• Op 9 februari hield de heer Peter Fasol uit Gouda een interessante voordracht over 

“Genealogisch bloggen”. Hierbij waren 25 personen aanwezig. 

• Op 9 maart verzorgde de heer prof. Dick de Boer uit Leiderdorp een boeiende lezing 

over “Oud-schrift”. Deze avond werd bijgewoond door 30 personen. 

• Op 20 april vertelde de heer Ruud Poortier uit Rijswijk over “Het Rijswijks 

Cartularium”. Deze avond werd voorafgegaan door de afdelingsledenvergadering. Bij 

de vergadering waren 19 personen aanwezig en de presentatie daarna trok 21 

toehoorders. 

• Op 14 september bracht de heer Denis Verhoef uit Linschoten een boeiende voordracht 

over “Voor 1700 drogen de bronnen voor genealogisch onderzoek niet op”. De 

voordracht werd gevolgd door 27 aanwezigen. 

• Op zaterdag 23 september was de afdeling met twaalf personen op excursie naar ‘Ons 

Voorgeslacht’ in hun nieuwe bibliotheek/informatiecentrum in Delft-Zuid aan de 

Rotterdamseweg 183C (achterkant Radex-gebouw). Bibliothecaresse mevrouw Sylvia 

Buit en de heer Bas Lems verzorgden elk een korte presentatie. 

Verder deed de voorzitter van OV, de heer Aad Verouden, het aanbod dat leden van 

de NGV-afdeling Delfland gratis dit fraaie centrum tijdens de openingsuren (als gast), 

mogen bezoeken. 

• Op 12 oktober verzorgde de heer Wim Deckers uit Hoorn een boeiende lezing over 

“Gebruikersmogelijkheden van Geneanet”. Er waren 27 aanwezigen. 

• Op zaterdag 14 oktober ging de afdeling met elf personen op excursie naar het nieuwe 

Informatiecentrum aan de Kosterijland 3 in Bunnik. Met deze excursie was de afdeling 

Delfland de eerste NGV-afdeling die als afdeling de nieuwe locatie van de NGV kwam 

bekijken. 

• Op 9 november waren er vier korte lezingen van leden. De avond werd vooraf gegaan 

door de najaars-afdelingsledenvergadering. De ledenavond trok 15 personen terwijl de 

afdelingsledenvergadering werd bezocht door 11 leden. 
 

De afdelingsbijeenkomsten werden gehouden in de grote zaal van het Kerkelijk Centrum 

te Delfgauw. De secretaris verzorgde vlak voor de afdelingsbijeenkomsten direct-e-mail 

aan de leden èn belangstellenden met e-mailadres. De heer Velders stuurde, voorafgaand 

aan de lezingen, een persbericht naar vele kranten en huis-aan-huisbladen in het 

afdelingsgebied. Het is zeer wisselend of een redactie het persbericht opneemt. De indruk 

bestaat dat vermelding veelal minder uitgebreid gebeurt. Maar dit keer was er wel een 

vrij uitgebreid artikel met foto over het voorouderspreekuur in ‘Delft op Zondag’. 
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Promotie en representatie 

• Op 6 januari was mevrouw Käyser - van der Zee te gast op de nieuwjaarsreceptie van 

het 'Turksmuseum' (Scheveningseweg 15) in Den Haag. Er was ook een rondleiding 

door de tentoonstelling. Het museum had mede-deelnemers aan een van de cursussen 

(fondsenwerving voor vrijwilligersorganisaties) van het Erfgoedhuis Zuid-Holland 

voor deze bijeenkomst uitgenodigd. 

• Op 15 januari was de heer Heurter, namens de afdeling, present bij het NGV-

voorzittersoverleg en de NGV-nieuwjaarsreceptie in het VC in Weesp. 

• Op 1 februari was de heer Velders bij 'Stadsradio Delft' om iets over het 

'Voorouderspreekuur' te vertellen. 

• Op 2 april waren mevrouw Käyser - van der Zee en de heer Velders aanwezig bij het 

NGV-regio-overleg Zuid-West in Teteringen. De afdelingen Rotterdam, Rijnland, 

West-Noord-Brabant en Zeeland waren, samen met de heer Van Zweeden (namens het 

HB), gesprekspartners. 

• Op 8 april was de heer Velders opnieuw bij 'Stadsradio Delft' om iets over het 

'Voorouder-spreekuur' te vertellen. Het verzoek hiertoe was binnengekomen via het 

Stadsarchief Delft. 

• Op 23 april waren mevrouw Käyser - van der Zee en de heer Van der Linden, 

respectievelijk als afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde, aanwezig bij de 

Algemene Vergadering van de NGV in Driebergen. 

• Op zaterdag 13 mei zijn de heren Van Rooijen en Velders met een stand namens 

Delfland present geweest op het 'Symposium Genealogie en de Middeleeuwen' in 

Vlaardingen. 

• Op 24 juni waren de heren Heurter en Van der Linden aanwezig bij het 

Voorzittersoverleg in Bunnik. 

• Op 7 september was mevrouw Käyser - van der Zee aanwezig bij de 

openingsbijeenkomst van het nieuwe gebouw van 'Stadsarchief Delft' in Den Hoorn. 

• Op 30 september waren mevrouw Käyser - van der Zee en de heren Heurter en Van 

der Linden aanwezig bij het Seminar 'De NGV leert..' in Driebergen. 

• I.v.m. het werken met de nieuwe NGV-website werden er in Bunnik workshops 

gegeven door de websitebouwer Kees Alders. Mevrouw Käyser - van der Zee was bij 

de bijeenkomst van 6 oktober en de heren Van Rooijen en Van der Stap bij die van 10 

oktober. 

• Op 26 oktober waren mevrouw Käyser - van der Zee en de heer Van der Linden bij 

het Symposium 'Archief, identiteit en emotie' van 'Stadsarchief Delft' in Den Hoorn. 

• Op 11 november waren mevrouw Käyser - van der Zee en de heer Van Rooijen 

aanwezig bij het NGV-regio-overleg Zuid-West in Teteringen. De afdelingen 

Rotterdam, Rijnland, West-Noord-Brabant en Zeeland waren, samen met de heer Van 

Zweeden (namens het HB), gesprekspartners bij deze prettige bijeenkomst. 

Afgesproken is dat de vier afdelingen Zeeland, Rotterdam, Delfland en Rijnland gaan 

onderzoeken of ze een Holland-Zeeland dag in het najaar van 2019 willen organiseren. 
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• Op 25 november waren mevrouw Käyser - van der Zee en de heer Van der Linden, 

respectievelijk als afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde, aanwezig bij de 

Algemene Vergadering van de NGV in Driebergen. 

• Op 28 november was de heer Van Rooijen - namens de afdeling - aanwezig bij de 

Archieflunch van 'Stadsarchief Delft'. Deze was georganiseerd, omdat het archief meer 

wil samen werken met historische en genealogische verenigingen in de regio. Dit n.a.v. 

het beleidsplan voor 'Presentatie & educatie' om de regiofunctie te versterken. 
 

Mevrouw Käyser - van der Zee zorgde ervoor dat de vermeldingen in de diverse 

gemeentegidsen in ons gebied geactualiseerd werden. 
 

Mevrouw Käyser - van der Zee zorgde voor de vermelding van de afdelingsagenda, het 

landelijk cursusnieuws en het (afdelings-)nieuws op de (afdelings-)website. De site van 

de afdeling Delfland is onderdeel van de landelijke site. Mevrouw Käyser – van der Zee 

is ook betrokken bij de webredactie van de landelijke site en was weer moderator van 

enkele rubrieken op de site. 
 

De bijeenkomsten worden de leden èn belangstellenden ook steeds per mail gemeld. Het 

gaat per keer om ruim 350 geadresseerden. 
 

Aanwezigheid op Internet 
 

Afdelingswebsite 

De afdelingswebsite, http://delfland.ngv.nl, is een onderdeel van de landelijke NGV-site. 

Begin november is de nieuwe site van de NGV www.ontdekjouwverhaal.nl online 

gekomen. Onze afdeling heeft daar ook een eigen pagina. De inhoud van de oude site is 

overgezet naar de nieuwe site. De lay-out is aangepast aan de nieuwe huisstijl. 

De afdelingspagina op de oude site is totaal 1038 maal bezocht. Dat is gemiddeld 19 keer 

per week. De afdelingspagina op de nieuwe site 182 keer in 7 weken. Het bezoek is in de 

wintermaanden hoger, in de zomermaanden lager (zie grafiek van de wekelijkse 

bezoekersaantallen). 

  

per week www.NGV.nl/wwwDFL per week www.ontdekjouwverhaal.nl/Delfland 
 

Twitter 

Ons Twitter-account @NGV_DFL heeft 120 volgers, te weten: 75 personen en 45 

organisaties. Er zijn 44 tweets verstuurd, waarvan 8 handgemaakt en 36 gegenereerd uit 

het agendaoverzicht van de landelijke NGV-site. En we hebben 66 tweets van anderen 

geretweet. 
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Facebook 

Sinds 2016 is de afdeling op Facebook met de pagina @ngv.delfland. Inmiddels zijn er 

99 volgers. In 2017 zijn er 34 berichten geplaatst en 34 berichten van anderen gedeeld. 
 

Inloopspreekuur 

Ook in 2017 hebben de heren Van Rooijen en Velders in samenwerking met het 

Stadsarchief Delft op iedere tweede woensdagmiddag van de maand (behalve in juli, 

augustus en september) een inloopspreekuur 'Voorouderonderzoek' gehouden. Vóór 

iedere bijeenkomst gaat er een mail ter herinnering uit. De opkomst varieerde van nul tot 

acht personen per keer. 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

5 1 2 3 0 8 - - - 1 5 2 

Het zijn steeds zeer geanimeerde bijeenkomsten. De locatie was eerst in het centrum van 

Delft en sinds de verhuizing van het archief in augustus in het nieuwe gebouw in Den 

Hoorn, waar we gebruik kunnen maken van een aparte kamer op de begane grond. 
 

Cursus Stamboomonderzoek 

In oktober/november heeft de heer Van Rooijen met assistentie van de heer Velders een 

cursus Stamboomonderzoek voor de vereniging van gepensioneerden Lavivo in Den 

Haag verzorgd. Voor de cursus is gebruik gemaakt van het cursusmateriaal dat 

beschikbaar is gesteld door de NGV afdeling Achterhoek en Liemers en door NGV 

afdeling Oostelijk West-Friesland. De heer Van Rooijen heeft het cursusmateriaal 

aangepast aan het gewenste programma. Aan de cursus namen 16 personen deel. De 

cursus werd om de twee weken gehouden op vier middagen van 14.00 tot 16.30 uur. Het 

programma was: 

1e middag: Wat is stamboomonderzoek? 

2e middag: Bronnen 19e en 20e eeuw. Zoeken op internet. 

3e middag: Verwerken van gegevens in genealogische computerprogramma's  

4e middag: Bronnen 17e en 18e eeuw. Zoeken op internet. Inleiding paleografie. 

Aan het eind van de cursus hebben de deelnemers een evaluatieformulier ingevuld. Zij 

waren zeer tevreden over het gebodene. 
 

Inmiddels is van een andere vereniging van gepensioneerden (VOEKS) een verzoek 

binnen gekomen om een cursus te verzorgen. 
 

Genealogisch Helpdesk 

Dit jaar ontvingen wij zeven verzoeken voor hulp bij vastgelopen onderzoek. 

Deze zijn allen naar tevredenheid afgehandeld. Wegens de actualiteit van deze verzoeken 

heeft Marcel van der Stap op 9 november een lezing gegeven over dit onderwerp, in de 

verwachting dat leden hierdoor zelf al veel kunnen oplossen. Het was jammer dat er maar 

zo weinig leden waren. 

De implementatie van de nieuwe NGV website op 4 november heeft voorlopig geleid tot 

wat aanpassingen in de teksten en de toevoeging van een web vragenformulier aan de 

Helpdesk. Dit wegens een beperking in alle technische voorzieningen op Centrale NGV 

site. 
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De helpdesk wordt verzorgd door de heer M.L.M. van der Stap te Alphen aan den Rijn. 
 

Digitalisering Delflandse advertentiecollectie 

Dit jaar zijn de indexen van alle jaren behalve 2017 op de lokale pc ingevoerd. Er moeten 

nog circa 5000 scans worden ingevoerd. Dit zal begin 2018 gebeuren. Eveneens worden 

dan die van het jaar 2017 ingevoerd. De nieuwe NGV-website heeft nog geen 

voorzieningen paraat om databases te kunnen raadplegen. Hier wordt aan gewerkt. Tot 

die tijd kunnen de advertenties worden geraadpleegd op de oude website. Het aantal 

raadpleegbare advertenties op de website per 1 januari 2018 is: 68.168. 

Dit project wordt uitgevoerd door de heren J. Kortleve en M.L.M. van der Stap, beiden 

te Alphen aan de Rijn. Wij danken hen voor hun tomeloze inzet. 
 

Ook dit jaar werden de familie-advertenties geknipt door de heren W. Bik, J.C.A. 

Carlquist, H. Faber, R.W. Poortier, H.T.M. Smit en J.H.M. Veenman en de dames 

P.H.Th. Dumon en P. Fransoo - Sonneveld. De heer Smit knipt de Delftse Post, Delft op 

Zondag en AD Haagse Courant regio Delft. In de loop van het jaar heeft de heer G.J.L.M. 

Velders het knipwerk van de heer Faber overgenomen. 

Alle knippers en knipsters bedanken we voor de bijdragen! 
 

Welkomstgesprekken 

De heer G.J.L.M. Velders houdt de welkomstgesprekken met nieuwe leden. De verslagen 

van deze contacten worden eerst aan de betrokkenen voorgelegd, eventueel aangepast en 

daarna gepubliceerd in het mededelingenblad onder de titel "Nieuwe leden stellen zich 

voor", waarvan tot nu toe in de afgelopen jaren 55 afleveringen zijn verschenen. 

In 2017 werden de namen van in totaal 16 nieuwe leden en drie overgekomen leden van 

een andere afdeling in ons mededelingenblad vermeld. Door drukke werkzaamheden is 

er het afgelopen jaar één (welkomst)gesprek gehouden. 
 

Carpoolen 

De heer L.P. Heurter coördineerde deze activiteit. Incidenteel komt er nog wel eens een 

vraag binnen die soms gehonoreerd kan worden dankzij enkele “reservechauffeurs”. 

Een enkele keer konden we een bezoeker aan het einde van de avond nog aan een lift 

huiswaarts helpen omdat men de lezing graag tot het einde wilde blijven bijwonen en 

anders de bus zou missen. 
 

Afdelingsbibliotheek 

De bibliotheek wordt beheerd door mevrouw J.B. Visser (Van Loostraat 14) te Den Haag. 

Zowel de lijst van de aanwezige boeken als die van de tijdschriften is via de website van 

de afdeling Delfland te raadplegen. Er werd dit jaar niets uitgeleend. 
 

Afdelingsarchief 

Dit archief is ondergebracht ten huize van de heer L.F. van der Linden te Zoetermeer. 
 

Leo van der Linden, secretaris NGV afdeling Delfland. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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WETENS(W)AARDIGHEDEN 

 

Tentoonstelling in ‘Het Tramstation’ van Schipluiden 

Het knusse oude tramstation van Schipluiden is tegenwoordig ingericht als een museum 

gericht op de geschiedenis van Schipluiden en omgeving. Op vrijdag 19 januari jl. is de 

tentoonstelling ‘Familiaal. Bekende families in Schipluiden, Den Hoorn en omgeving’ 

geopend. Veertien families hebben een vitrine ingericht over hun familie. Het 

tentoongestelde varieert van oude foto’s, kasboekjes, een handgemaakte schoen, een 

geboortebord, oud gereedschap, familie-overzichten en stamreeksen, filmbeelden van 

Oud-Schipluiden uit 1955 tot 1964 en familieboeken, maar ook van Arendsoog. 

Het gaat om de families Arkesteijn, Van den Berg, Van Dijk, Dijkshoorn, Haring, 

Hofstede, Moerman, Nowee, Van Paassen, Ruijsbroek, Van der Kooij, Varekamp en 

Verboom. De tentoonstelling heb ik op woensdag 14 februari bezocht en ik kan die 

aanbevelen. Die blijft er tot 18 juni 2018. De openingsuren zijn op woensdagmiddag, 

zaterdagmiddag en de eerste zondag van de maand steeds van 14.00 tot 16.00 uur.  Het 

museum is ook van 11.00 uur tot 17.00 uur open in het museumweekend van 14 en 15 

april 2018 en de Midden-Delflanddagen van 16 en 17 juni 2018. De toegang is gratis en 

het adres: Otto van Zevenderstraat 2 te Schipluiden. 

 

Leo van der Linden 

Zie ook website: 

https://ontdekjouwverhaal.nl/tentoonstelling-familiaal-schipluiden-geopend-op-

19-januari-jl/ 

 

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

 

 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: 

J.G.J. Kleijheeg te Leiden jan.kleyheeg@ziggo.nl 

F. Valentin te Heyres fr.valentin@orange.fr 

H.W. Klein Heerenbrink te Zoetermeer hymw@ziggo.nl 
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Wijziging e-mailadres: 

A.E.M.  van der Valk te Monster anton.vandervalk@uwv.nl 

M.T.A.M. van der Lans te Voorburg mtamvanderlans@gmail.com  

A. Bregman te Benthuizen bregman.am@gmail.com 

J.T.L. Spée te Pijnacker jrlspee@freeler.nl 

P.G.M. Jansen te Leiden jansen2313WZ@gmail.com 

L.J. Baas te De Lier halif100@gmail.com 

 

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

 

USB-stick nieuws 

In de webshop van 'Genealogisch Erfgoed 

Magazine' (GEM) is een USB-stick te koop 

met daarop alle bladen van ‘Ons Erfgoed’ 

1993-2009 (dus 17 jaargangen)  

en de ‘GEM Magazines’ 2010 t/m 2016 ( 7 

jaargangen). Dus heel veel informatie om op de 

computer door te kijken.  

De prijs van de stick is € 16,00 inclusief 

verzendkosten (binnen Nederland) 

Op: http://www.gemmagazine.nl/shop/ vindt u het bestelformulier. U kunt ook zelf het 

bedrag van 16 euro overmaken op rek. nr. NL10 INGB 0000 0780 22 t.n.v. D. Kranen. 

 

WEBSITES 

Indische genealogie 

Bericht over de Indische Burgerlijke Stand 1815-1923 is te vinden op ‘Roosje Roos’ 

op de nieuwe NGV-website onder: 

https://ontdekjouwverhaal.nl/nieuws/burgerlijke-stand-nederlands-indie-1815-

1923-compleet/ 

Doorklikken naar ‘Roosje Roos’ http://www.roosjeroos.nl/ om te zoeken in het 

bestand. 

En even doorklikken naar de Indische Genealogische Vereniging (IGV) 

http://www.igv.nl/ 

Lees daar ook over Indisch DNA - een eerste kennismaking 

http://www.igv.nl/indisch-dna/dna-onderzoek-achtergrond 

Er wordt daar ook verwezen naar een informatief Engelstalig 'Youtube' filmpje over dit 

onderwerp https://www.youtube.com/watch?v=PwmU6XVYn3A 

 

Overlijdensberichten 

Op http://www.woordendienst.nl/?page_id=1772, site van het magazine ‘Woord & 

Dienst’ zijn overlijdensberichten te vinden van predikanten van de Protestantse Kerk 

Nederland (PKN). Het betreft downloadbare documenten van de jaren 2015, 2016 en 

2017. De vermeldingen staan op volgorde van overlijden in het betreffende jaar en 

bevatten enige informatie over de predikant. 

mailto:halif100@gmail.com


___________________________
 Mededelingenblad Afd. Delfland- 2018 / 1 

___________________________
 

 © NGV afdeling Delfland 2307 

Oude foto’s 

Op http://www.serc.nl/ kunt u heel, heel veel oude foto’s van straten van veel plaatsen 

bekijken. Soms ook recentere foto’s. U kunt o.a. kiezen per plaats, per provincie.  Van 

Delft staan er bijv. 458 oude plaatjes op, leuk om te bladeren, u kunt ook voor een straat 

kiezen. Vaak staat er ook de vraag bij of iemand weet waar de foto of ansicht van is. Een 

enkele keer klopt de naam van de straat niet, maar wie weet, weet u het wel en kunt u het 

verbeteren of helpen de info op de site aan te vullen. U kunt dat gelijk op de site 

vermelden. Als u met de muis over de foto gaat, komt vaak nadere informatie te 

voorschijn. Het is ook mogelijk zelf foto’s te uploaden om de site completer te maken. 

 

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

 

Nieuwe website 'Nationaal Archief' in Den Haag 

Het Nationaal Archief gaat de huidige twee websites www.nationaalarchief.nl en 

www.gahetna.nl samenvoegen tot één website [https://www.nationaalarchief.nl/] 

Momenteel draait een betaversie van de nieuwe website. 

De definitieve website bestaat straks uit drie onderdelen: Onderzoeken, Beleven en 

Archiveren. 

 

Voor het zoeken in de collectie en het reserveren van archiefstukken blijft gahetna.nl 

tot medio 2018 in de lucht. 

Het NA schrijft op de website hierover o.a.: 

'Het uiteindelijke https://www.nationaalarchief.nl/ biedt diensten en producten 

overzichtelijker aan. De eerste twee onderdelen (archiveren en beleven) zijn inmiddels 

online gezet. Indeling, content en vorm zijn verbeterd. 

Binnen het onderdeel 'Onderzoeken' vindt u onze collectie. Onze bedoeling is de 

gebruikerservaring te optimaliseren. We gaan zorgen dat u via verschillende ingangen de 

informatie die u zoekt makkelijker en sneller kunt vinden en gebruiken. Bovendien wordt 

de gedigitaliseerde collectie fors uitgebreid. Onder andere de VOC-archieven komen 

hierdoor in hun totaliteit online. Vanwege de omvang van onze collectie, kunnen we niet 

over één nacht ijs gaan.  We zetten alles pas over als we zeker weten dat het er beter van 

is geworden. We verwachten dat dit medio 2018 het geval is. 

 

Wat staat waar? 

❖ Wilt u meer weten over onze tentoonstellingen, publicaties, culturele activiteiten? Ga 

dan naar ‘Beleven’. 

❖ Meer weten over hoe lang, hoe en waarom archiefstukken moeten worden bewaard? 

Ga dan naar ‘Archiveren’. 

❖ Gebruik maken van de collectie? Ga dan naar ‘Onderzoeken’, de startplek voor 

archiefonderzoek. Dit is nu nog in de vertrouwde omgeving op www.gahetna.nl te 

vinden. 

Via de knop ‘Onderzoeken’ wordt u automatisch doorgelinkt. 

❖ Alle informatie over ons educatieve aanbod zit achter de oranje button rechts bovenaan 

de homepage met daarop ‘Onderwijs’.' 
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Het NA wil graag weten wat u ervan vindt. 

Zij nodigen u van harte uit te laten weten wat u van de vernieuwde website 

www.nationaalarchief.nl vindt. U kunt dat makkelijk doen via de ‘feedbackknop’ aan 

rechterzijde van het scherm. 

Laat weten wat er goed werkt, of wat juist niet, en welke verbeteringsmogelijkheden u 

ziet. 

 

Meer hierover lezen? 

Het hele bericht vindt u op http://www.gahetna.nl/actueel/nieuws/2018/nationaal-

archief-voegt-websites-samen. 

 

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

 

De straten van Delft 

Foto's en naamsverklaring van alle 1198 straten, lanen, pleinen en wegen van Delft 

door Peter & René van der Krogt. 

te vinden op: http://www.stratenvandelft.nl/ waar u kunt lezen: 

"Deze website gaat over de 1198 straten in Delft. Van elke straat is er een foto te zien en 

wordt de naam verklaard. U vindt er alle straten, lanen, wegen, stegen, kades, pleinen, 

plaatsen, grachten, markten enz. die een officiële naam van de gemeente gekregen 

hebben. 

De foto's zijn allemaal door ons gemaakt tussen april en juni 2015 met aanvullende foto's 

in augustus 2017. We hebben buurt voor buurt gefotografeerd in een willekeurige 

volgorde. Soms ziet u de straat in het voorjaar, en een straat vlak in de buurt in de zomer. 

Het plan is regelmatige nieuwe foto's te plaatsen als er een verandering is geweest. 

'We hebben geprobeerd een kenmerkende foto voor elke straat te plaatsen. Bij lange 

straten en straten die door verschillende buurten of wijken lopen lukt dat natuurlijk niet 

altijd. Van de Oude Delft kunt u tientallen totaal verschillende foto's maken, maar ook 

straten als de Van Kinschotstraat of de Julianalaan zijn niet in één kenmerkende foto te 

'vangen' – daarvoor hebben we een keuze moeten maken. Onder de foto staan de naam 

van de straat, de buurt en het jaar waarin de naam gegeven is of voor het eerst voorkomt. 

Daarnaast staat een korte verklaring van de naam. 

Die verklaringen zijn herziene en soms sterk ingekorte versies van de verklaringen in 

Peter van der Krogt, Straatnamen van Delft: Verklaring van de namen van straten 

en buurten, grachten en bruggen (Delft: Gemeentearchief, 2000), die ook te vinden 

zijn op de straatnamenapp. 

Hoe vindt u een straat?? 

Er zijn drie manieren om te zoeken. 

Je kunt de straat zoeken in een alfabetische lijst, op de pagina's met thumbnails van de 

foto's, en op de kaart (afhankelijk van de snelheid van uw verbinding kan het even duren 

voordat de markers op de kaart verschijnen). 
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Tot slot 

Als er voldoende belangstelling is, willen we de foto's en tekst van deze website in een 

boek publiceren. 

Dat boek zal op zo'n 300 alle bijna 1200 straatfoto's met naamsverklaringen bevatten, en 

naar verwachting zo'n € 25,00 kosten. 

Heeft u belangstelling, laat het ons weten via: 

 http://vanderkrogt.net/straten/contact.php" 

 

NB 

Iets over het gebruik van deze foto’s. 

Indien u een foto wilt gebruiken, geeft u dan de straatnaam op en het doel waarvoor u de 

foto gebruiken wilt. Ook hiervoor kunt u het hierboven genoemde contactformulier 

gebruiken.' 

 

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

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 
 

Hollandse parentelen vóór 1650 Deel 1 
 

Op 14 september 2017 gaf Dr. Ir. Denis Verhoef een presentatie 

met als titel “Voor 1700 drogen de bronnen voor genealogisch 

onderzoek niet op”. Tijdens deze presentatie werd ook de recente 

uitgave “Hollandse parentelen vóór 1650 Deel 1” genoemd, Dit is 

een boekwerk naar analogie van de “Utrechtse parentelen vóór 

1650” maar dan, zoals de titel duidelijk maakt, over Holland. 

Na losse parentelen in het verleden (Doen Beijensz., Prins 

Maurits), en de reeks ‘Utrechtse parentelen vóór 1650’ is er een 

nieuwe loot aan de genealogische stam verschenen: ‘Hollandse 

parentelen vóór 1650’. 

Deel 1 van de serie bestaat uit één zeer omvangrijke parenteel, nl. 

die van Jacob Arentsz., smid te Schiedam. De parenteel, waarover 

al vele jaren in genealogische kringen gefluisterd wordt, heet in de 

volksmond ‘de parenteel Fabri’, en is verzonden naar alle leden 

van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’. 

Niet leden kunnen dit boekwerk aanschaffen bij de Hollandse 

Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ voor € 19,00. 

Nadere info: 

A. van der Tuijn, H. van der Waag, P. Flippo, G. de Puij, Parenteel 

van Jacob Arentsz., smid te Schiedam, Hollandse parentelen vóór 
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1650 Deel 1, uitgave Ons Voorgeslacht Rotterdam 2017, ISBN 9789078451228, 

geïllustreerd, 292 blz., index, met L. van der Hoeven, 'Inleiding Hollandse parentelen 

vóór 1650' en D. Verhoef, 'Ten geleide bij de parenteel van Jacob Arentsz., smid te 

Schiedam'. 
 

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

ARCHIEFNIEUWS 
 

Gezinskaarten binnenkort offline 
 

De archiefdiensten in Nederland hebben veel genealogische gegevens online staan. Een 

belangrijk onderdeel daarvan zijn de uit de periode 1920-1940 daterende gezinskaarten.  

Het online publiceren van deze archiefbron is helaas niet goed verenigbaar met de 

actuele privacywetgeving, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens 

(Wbp). 

In mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking 

treden. De AVG verbiedt het publiceren van persoonsgegevens van nog levende 

personen, vooral als het zogenaamde ‘bijzondere’ persoonsgegevens betreft. Hieronder 

vallen onderwerpen als religie en politieke overtuiging. Juist deze ‘bijzondere’ 

gegevens zijn in het geding bij de gezinskaarten. Daarin staan namelijk ook gegevens 

over de godsdienstige gezindheid van inwoners.  
 

BRAIN en KVAN, de beide overkoepelende organisaties op het gebied van archieven, 

hebben op 8 februari 2018 op advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten de 

archiefdiensten opgeroepen om de gezinskaarten niet langer online aan te bieden. 
 

Op dit moment is men aan het verkennen wat er gedaan moet worden om aan de 

privacywetgeving te voldoen. Vrijwel zeker zal dit betekenen dat de gezinskaarten niet 

meer op de website getoond kunnen worden, in ieder geval niet als er gegevens op 

staan van mogelijk nog levende personen. Het is goed mogelijk dat ook andere 

archiefbronnen die dergelijke gegevens bevatten offline gehaald moeten worden. Onder 

welke voorwaarden raadpleging mogelijk blijft op de studiezaal is nog onduidelijk. 
 

Voor jou als bezoeker van de website en/of studiezaal is deze beperking van de 

raadpleegbaarheid van deze genealogische bronnen geen vrolijk nieuws. Anderzijds 

hoopt men dat u begrip op kunt brengen voor de maatregelen die de archieven moeten 

treffen om te voldoen aan de privacywetgeving.  
 

Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren over de precieze beperkingen van de 

raadpleegbaarheid en de data waarop deze zullen ingaan. 
 

Deze tekst is overgenomen van https://www.regionaalarchieftilburg.nl/home/blog-

detail/algemeen/2018/02/20/gezinskaarten-binnenkort-offline. 
 

Zie ook: https://ontdekjouwverhaal.nl/nieuws/gezinskaarten-binnenkort-offline/. 
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DIVERSEN 
 

Verslag van de voordracht “Macht, malaise en migratie tussen 1500 en 1700 in de 

Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk”, gehouden op 11 januari 2018. 

(door dhr. Robert Philippo.) 
 

• Macht in West-Europa, in de Nederlanden, in Frankrijk. 

• Malaise In de Nederlanden, in Frankrijk, in “Delft”. 

• Migratie, 6 belangrijke perioden, de reizen, zijn de tijden veranderd  … ? 
 

Macht: 

Het Habsburgse Rijk, van Spanje tot en met Duitsland en van de 17 provinciën naar Zuid-

Italië. Zelfs in Azië en Amerika was ze 

aanwezig, het land waar de zon nooit onder 

ging. Hoe hou je zo’n groot rijk bij elkaar? 

Met twee instrumenten, absolute macht via 

vazallen en geweld en de imaginaire 

werkelijkheid van de religie als lijm tussen 

de volkeren, valt er één weg dan stort alles 

ineen. Ingeklemd zat Frankrijk, een zwak 

land met een feodaal systeem. De Franse 

koning bezat slechts Parijs en Ile de France, 

de rest was in handen van de machtige adel 

en de kerk. En Engeland was dan Rooms en 

dan weer Protestants. In alle gevallen was 

zo’n 98% van de bevolking horig of 

zogenaamd vrij. De adel en de 

geestelijkheid pikte ieder zijn deel van het 

volk. In het feodale systeem was de koning 

zwak en had de geestelijkheid en de adel het 

te vertellen. In het absolute systeem was de 

adel verworden tot hofadel en de geestelijkheid een belangrijke politieke partner voor de 

monarch. 

In Frankrijk leidde het tot 8 religieuze oorlogen die eerder politiek dan religieus waren 

met zwakke koningen, geïntervenieerd door Filips II en Elisabeth I. In de Nederlanden 

waren gouverneurs en commandanten om het gebied aan te sturen in afwezigheid van 

Filips II, hij veroorzaakte de revolutie, de 80-jarige oorlog. Karel V en Filips II, absolute 

heersers, oorlogvoerend en corrupt in de overtreffende trap. Engeland met Marie Tudor 

(rooms) en daarna de gematigde Elisabeth I van Engeland. 

Er waren hoge en lage geestelijken. De hoge geestelijken waren de kardinalen en 

bisschoppen, de lage geestelijken waren de monniken, priesters en nonnen. In conflicten 

tussen standen was de geestelijkheid soms ook verdeeld: de hoge geestelijkheid, meestal 

afkomstig uit de aristocratie, was vaak op de hand van de adel en de monarch, de lage 

geestelijkheid dicht bij het 'gewone volk' koos vaak voor de derde stand, maar bij absolute 

heersers werd dat steeds moeilijker te handhaven. 
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Was er geen boekdrukkunst geweest dan had het niet zo hard gelopen met de scheuring 

in de kerk. Gutenberg vond de smartphone van de middeleeuwen uit. Door het drukwerk 

werd de bijbel vertaald, kwamen er vlugschriften en later hagenpreken en konden de 

mensen eindelijk lezen en horen dat God hen liefhad i.p.v. dat ze zondig waren en 

aflaatbrieven moesten kopen. Luther de hervormer met zijn stellingen wilde de kerk van 

binnen uit hervormen waarbij de vorst het hoofd der kerk bleef. Daardoor konden 

Lutherse migranten bij vele vorstendommen terecht. Voorbeelden van vorsten en 

hervormingen zoals Luther voorzag, zijn nu nog te zien in Engeland en Denemarken. 

Menno Simons, de communist, wilde geld en goed verdelen en stelde dat de vorst geen 

hoofd van de kerk mocht zijn, dat was alleen god. Vele proletariërs hingen deze religie 

aan, maar werden sterk vervolgd en hadden moeite met het vinden van onderdak aan de 

migratieroutes. En Calvijn, de zwart-wit denker, de radicale democraat, accepteerde de 

vorst niet, stuurde zijn religie als een soort van leger aan, een instituut. Ook de 

Calvinisten hadden problemen met het vinden van onderdak tijdens de migraties. In 

Nederland is dat de religie met vele vertakkingen geworden, veranderingen in uitleg van 

het woord. In mijn gemeente zijn wel 20 religies, van kerkgenootschappen tot 

huiskamergeloof, er is geen geloof zo verdeeld als het calvinisme. Wij hebben zoveel 

religies in Nederland als dat er kaasmerken in Frankrijk zijn, zegt men wel eens 

gekscherend. 
 

Wordt vervolgd. 
 

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

Famillement 2018 
 

Het en organiseren op zondag 3 juni 2018 het 

famillement in Leeuwarden. 
 

Het evenement wordt op 3 locaties gehouden: 
 

Stadsschouwburg 'De 

Harmonie' 

Ruiterskwartier 4 

8911 BP Leeuwarden 

Tresoar 

Boterhoek 1 

8911 DH Leeuwarden 

Historisch Centrum Leeuwarden. 

Groeneweg 1 

8911 EH Leeuwarden 

 

Uitgebreide informatie kunt u vinden op http://famillement.blogspot.nl/. 
 

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

Aan dit nummer werkten mee: 

- -Dhr. Robert Philippo, Apollostraat 1, 3371 XB  Hardinxveld-Giessendam, 

tel. 0184-670779, e-mail: info@philgene.com. 

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

L.P. Heurter. 



 

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

kunnen het blad ontvangen door bijkomend lid te worden van onze afdeling. Voor niet leden van de NGV kost een 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 2015 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 +  Vacant in de afdeling Delfland 
  

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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Nieuw: boek over de rijwielbrancard 
 

 
 

Elise Wensvoort - Oranje heeft een nieuw boek over de geschiedenis van Schiedam 

geschreven. Dit keer over een niet alledaags onderwerp: de 'rijwielbrancard'. Uit de 

vele politierapporten maakte zij een selectie die een beeld geeft van Schiedam aan het 

begin van de vorige eeuw. 

(https://www.nieuwestadsblad.nl/nieuws/algemeen/310631/nieuw-boek-over-de-

rijwielbrancard-) 
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