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JAARGANG 26, No 2, juni/juli 2018 

 

MEDEDELINGENBLAD 

 

Van het Bestuur en de Redactie: 

 

Het laatste Mededelingenblad voor ons zomerreces. Een periode waarin weinig 

genealogische activiteiten zijn. In ieder geval in onze afdeling niet. 

Daarom in dit blad een lang vervolg en afsluitende samenvatting van de voordracht 

‘Macht, malaise en migratie tussen 1500 en 1700 in de Zuidelijke Nederlanden en 

Frankrijk’, gehouden op 11 januari 2018. Verder ook een samenvatting van ‘Schiedam 

1901-1930 en De rijwielbrancard’. 

In de vereniging zijn een aantal positieveranderingen geweest. Hiervan kunt u lezen op 

de website van de vereniging. Ook is er een datalek geconstateerd, waardoor een serie 

inloggegevens op de verenigingssite publiekelijk op internet kwam te staan. Hierdoor 

was het noodzakelijk de “oude” website off-line te halen, waardoor veel informatie niet 

toegankelijk is. Hieraan wordt gewerkt om dit zo spoedig mogelijk te verhelpen. Zie 

hiervoor ook de website: https://ontdekjouwverhaal.nl/datalek-opgelost/. 

Namens het afdelingsbestuur en de redactie wens ik ieder een plezierige zomertijd en 

vakantie. 

 

 
 

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.  

https://ontdekjouwverhaal.nl/datalek-opgelost/
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BERICHTEN UIT DE AFDELING 

 

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

het afdelingsbestuur besloten voorlopig de tweede donderdag van de maand te kiezen 

voor de afdelingsbijeenkomsten. 

 

Agenda afdelingsbijeenkomsten: 

 

• Donderdag 13 september 2018 om 20.00 uur: “De Nederlandse schutterij door de 

eeuwen heen” door de heer P. Tjeertes. 

Paul Tjeertes is bestuurslid van het voormalig Politiemuseum Zaandam en bestuurslid 

van de Stichting Historisch Wormer. 

In de steden in de middeleeuwen ontstonden de gilden der schutterij. Deze gilden 

waren geheel zelfstandig en hadden zich tot doel gesteld om de in- en uitwendige rust 

in de stad te bewaren. Hiertoe werden zij ingehuurd door het stadsbestuur. Zij waakten 

’s nachts op de wallen van de stad en bemanden de poorten. 

Tijdens de Spaanse Troebel (80 jarige oorlog) werden de schutterijen door prins 

Willem van Oranje gereorganiseerd. De schutterij gilden verloren hun zelfstandigheid 

en werden ondergeschikt aan het stadsbestuur. 

In 1815 herstelde koning Willem I de schutterijen. Zij bleven echter plaatselijk 

georganiseerd. 

In 1827 werd de 'Wet over de Schutterijen' van kracht voor het gehele rijk. 

Slechts wanneer het rijk in gevaar kwam werden de schutterijen aan de landmacht 

toegevoegd als reserve, de zgn. Landstorm. Dit is slechts eenmaal voorgekomen, n.l. 

tijdens de Belgische opstand in 1830-1831. 

In 1907, werd de schutterij als overheidsinstituut, na invoering van de dienstplichtwet, 

opgeheven. In het zuiden des  lands, met name in Noord-Brabant en Limburg worden 

de gebruiken van de oude middeleeuwse schutterijen in ere gehouden en organiseren 

zij nog steeds hun jaarlijkse schuttersfeesten. 

 

• Donderdag 11 oktober 2018 om 20.00 uur: “De lange mars van Jean Jacques 

Emanuël Bécue. De verweven levens van een Franse soldaat en een Hollandse 

patriot” door de heer Willem van der Velden uit 's-Hertogenbosch. 

In een lang verborgen verleden ontdekte dhr. Van der Velden een voorvader: een 

Fransman, geboren in Gravelines (nu Noord Frankrijk): Jean Jacques Emanuël Bécue. 

Hij vertrok naar Rotterdam, trouwde daar en verhuisde naar Amsterdam. Via de 

Nationale Garde werd hij de Grande Armée van Napoleon “ingerommeld” en schopte 

het tot sergeant. Hij marcheerde zo’n 1400 kilometer oostwaarts met het 146ste 

Regiment Infanterie. Hij sneuvelde in een ellendige veldslag in de buurt van Breslau 

(nu Wroclaw, Polen). 

Vanuit Papendrecht vluchtte een patriot genaamd Arie Johannes Knock naar Frankrijk 

en kwam in Gravelines terecht waar hij trouwde met de zuster van de Franse soldaat. 

Haar naam: Marie Isabelle Bernardine Sophie Bécue. 
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Beide mannen hebben gestreden voor Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, uit 

overtuiging of uit levensbehoud. De vrouwen bleven achter met hun kinderen, de een 

in armoede, de ander welgesteld. 

Nadat de stamboom bekend was heeft dhr. Van der Velden vijf jaar gezocht naar het 

verhaal en het leven van zijn voorvader. Het resultaat is uiteindelijk in boekvorm 

gegoten. Met dit boek heeft hij een gezicht willen geven aan Jean Jacques Emanuël 

Bécue, en krijgt hij een plaats in de geschiedenis. 

 

• Vrijdag 12 oktober 2018 om 12.00 uur: Excursie naar Hoogduin in Delft (maximaal 

tien personen). 

Nu archieven vaak geen restauratieatelier en 

restauratiemedewerker meer hebben (ook het 

Stadsarchief Delft), kunnen we het daar niet meer gaan 

bekijken. Willem Hoogduin werkte vroeger bij de 

restauratie op het Nationaal Archief in Den Haag en is 

later een eigen restauratiebedrijf gestart, 'Hoogduin 

papierrestauratoren'. In dit bedrijf zijn we welkom en wel 

op vrijdagmiddag 12 oktober 2018. Na een ontvangst met 

koffie of thee volgt een korte rondleiding met uitleg over het proces van restaureren 

en een demonstratie "aanvezelen". Het geheel duurt ongeveer anderhalf uur tot, 

maximaal twee uur.  

Vanwege de beperkte ruimte is een groep van tien personen het maximum. U kunt zich 

bij de secretaris van onze afdeling aanmelden, via een mail aan 

leo.vanderlinden@duo.nl. Inschrijving geschiedt in volgorde van aanmelding en vol 

is vol. Als u zich aanmeldt, ontvangt u bericht of u mee kunt. 

Zie verder http://www.atelierhoogduin.nl/ (klik op de tabjes in onder- en bovenbalk) 

voor een goede indruk van de werkzaamheden van Hoogduin papierrestauratoren. 

In het kort: 

Datum: vrijdag 12 oktober 2018. 

Tijdstip: 12.00 uur tot 14.00 uur. 

Locatie: Hoogduin, Lagosweg 39, 2622 CZ Delft. 

Deelname is gratis (vervoer op eigen kosten). 

Vooraf aanmelden is verplicht! De inschrijving sluit 15 september 2018 of zoveel 

eerder als de groep vol geboekt is. 

 

• Donderdag 8 november 2018 om 19.30 uur: “Westlanders van Duitse afkomst”, 

door de heer A.P.M.A. Arkesteijn. Hierover in het volgende mededelingenblad meer. 

Na afloop van de voordracht om ca. 21.30 een korte Afdelingsledenvergadering. 
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De geplande data voor het voorjaarsprogramma 2019 zijn: 

• Donderdag 10 januari 2019 om 20.00 uur. 

• Donderdag 14 februari 2019 om 20.00 uur. 

• Donderdag 14 maart 2019 om 20.00 uur. 

• Donderdag 11 april 2019 om 19.30 uur afdelingsbijeenkomst DFL met na afloop om 

ca. 21.30 een korte Afdelingsledenvergadering. 

 

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

Centrum Delfgauw, de aanvang is gewoonlijk 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 vooruitplannen. We zijn benieuwd naar uw suggesties. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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Ledenbestand 

 

Nieuwe leden: 

Nr. 136520 mevr. C.E. de  Ling, Windlusthof 68, 2631 EX  Nootdorp 

Nr. 136529 dhr. M.J. de Bruijn, Krammer 14, 2641 TZ  Pijnacker 

Nr. 136516 dhr. C.D. Jalink te Bodegraven 

Nr. 136531 mevr. A. van der Jagt te Delft 

Nr. 136523 dhr. T. Timmerman te Amsterdam 

Nr. 136442 dhr. H. René, Nickelgränd 1, 16256  Vällingby (Zweden) 

 

Nieuw bijkomend lid: 

Nr. 134136 dhr. T. Klein te Delft 

 

Per 31-05-2018 telde de afdeling: 267 leden en 19 bijkomende leden. De NGV telde op 

31-05-2018: 6828 leden en 626 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 

 

INLOOPSPREEKUUR VOOROUDERONDERZOEK 

 

In samenwerking met Archief Delft organiseert de NGV afdeling Delfland een 

maandelijks genealogisch spreekuur. 

Op 13 juni werd het spreekuur voor de laatste keer voor het zomerreces gehouden. Gezien 

het succes gaan we in het najaar door met het spreekuur. De eerstvolgende keer is 

woensdag 12 september 2018 van 14.00 tot 16.00 uur in het 'Stadsarchief Delft, Gantel 

21,2635 DP Den Hoorn. 

De data voor het voorouderspreekuur na die datum zijn: 10 oktober, 14 november en 12 

december. Het archief is goed bereikbaar met de auto (gratis parkeren naast het gebouw) 

èn met Connexion buslijn 37 (Leyenburg/DenHaag - station Delft - Delfgauw) De halte 

heet: Hoefslagendreef. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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Symposium: Dochters van EVA 

 

Wat (mt)DNA allemaal over uw afkomst kan vertellen 
 

Een symposium over de Dochters van Eva 
 

DNA is naast identificatie, de kennisbron over de oorsprong van uw voorouders. Het 

DNA uit het Ychromosoom in de celkern is gekoppeld aan uw voorvaderen. Het mtDNA 

uit de mitochondriën is de link naar uw voormoederen. Dit symposium is gefocust op het 

mtDNA. 
 

Het symposium duurt een dag en vind plaats op donderdag 19 september 2019 in het 

Regionaal Archief Rivierenland in Tiel. Het aantal bezoekers is daar gelimiteerd tot 80 

personen. Bij een veel groter aanbod zal de locatie worden aangepast (voor zover 

mogelijk). Schrijf u dus hier snel in, dan bent u zeker van een stoel. 

Hier vind u het programma van de dag: 
 

Welke informatie zoekt u? 

• Meer over mtDNA 

• Programma 

• Doe ook mee! 

• Contact / Vragen? 

• Aanmelden 

• Privacy 

 

Organisatie: NGV Afdeling Betuwe 

Zie verder: https://www.dnaintiel.nl/index.php 

 

GENEALOGISCHE HOEK 

 

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

presentaties van genealogische gegevens geplaatst krijgen. Gaarne toezending, bij 

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

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

zijn opgemaakt. 

 

Naammutaties. 

 

Veel pastoors namen het vroeger niet zo nauw met het noteren van familienamen in de 

DTB registers van de RK kerk. Zo doe ik onderzoek naar de familienaam KEES, die veel 

in Budel en Soerendonk (nu gemeente Cranendonk) voorkomt. Ik vond bijvoorbeeld de 

volgende familienamen voor dezelfde personen en/of voor personen uit het zelfde gezin, 

van dezelfde ouders: 
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En ook nog een paar keer Cornelisen en Cornelissen. 

 

Gelukkig muteerde de familienaam in de DTB’s van Budel, Soerendonk, Gastel en 

Sterksel regelmatig weer terug naar de originele KEES.  

Maar als er weer eens een nieuwe pastoor aangesteld was (te zien aan het andere 

handschrift) kwamen nieuwe naammutaties weer veel voor. Vermoedelijk ook door het 

dialect dat in die omgeving gesproken werd en nog gesproken wordt. 

Indien ik alleen op de familienaam KEES was blijven zoeken had ik ca. 50 % van de 

familie niet in kaart kunnen brengen. 

 

De les die hieruit getrokken moet worden is dat er heel goed op varianten gezocht moet 

worden, zeker in de DTB van de 17de en 18de eeuw. Maar ook verder tot in de huidige 

tijd lopen veel van deze naammutaties door. 

 

L.P. Heurter 

 

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

 

Inleiding bij het kwartierblad van Ir. P.H.H. Scharp. 

 

Bij dit kwartierblad enkele opmerkingen vooraf: 

• De lijn Scharp bestaat duidelijk uit beroepsmilitairen. 

• De geboorte/doop van nr. 16 heb ik nog niet gedocumenteerd. 

• Bij nr. 26 en nr. 13 is er iets vreemds met de naamgeving. Pieter van Genderen 

STORT heeft in zijn geboorteakte in Dokkum de voornamen Pieter van Genderen 

gekregen. Zijn nazaten voeren over het algemeen de achternaam VAN GENDEREN 

STORT, bij zijn dochter Theodora (nr. 13) heb ik zowel STORT als VAN GENDEREN 

STORT gevonden. 

• De gebruikte afkortingen in het kwartierblad zijn: 

OIL Oost Indisch leger, voorloper van het KNIL 

htl hier te lande, in tegenstelling tot OIL of KNIL 

KL Koninklijke Landmacht 

 

Ir. P.H.H. Scharp 

 

  

Kees Kis Kies Cees

Keesen Kisen Kiesen Ceesen

Keessen Kissen Kiessen Ceessen
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WETENS(W)AARDIGHEDEN 
 

Waarom heeft Delft eigenlijk netnummer 015 ? 

015 isn’t just a code. 015 is een identiteit. Rapgroep Scheme015 maakte bekendheid met 

dit netnummer in hun naam, barman Harold vernoemde zijn cocktailbar naar deze drie 

cijfers en misschien noem je Delft zelf ook wel eens ‘015’. Maar hoe is dit ontstaan? Op 

de website van                                wordt dit uit de doeken gedaan. Zie: 

https://indebuurt.nl/delft/delftenaren/mysteries/delftse-mysteries-waarom-heeft-

delft-eigenlijk-netnummer-015~52950/?utm_source=facebook&utm_medium 

=facebooktijdlijnpost 
 

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

 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: 

Mevr. C.E. de Ling te Nootdorp cdeling@gmail.com 

M.J.  de Bruijn te Pijnacker marco.de.bruijn@hccnet.nl 
C.D. Jalink te Bodegraven c.djalink@gmail.com 

H. René te Vällingby in Zweden hakan.rene@gmail.com 

 

WEBSITES 

Dit najaar start op 8 september een nieuwe serie afleveringen van Verborgen Verleden. 

De hoofdrolspelers zijn: Youp van 't Hek, Karin Bloemen, Willie Wartaal, Astrid 

Kersseboom, Kees Prins en Georgina Verbaan. De reeks is te zien vanaf 8 september 

a.s. op NPO 2 om 20.25 uur. 

Zie verder: https://ntr.nl/Verborgen-Verleden/77 
 

Het is leuk om eens een kijkje te nemen op Geschiedenis van Zuid-Holland van het 

Erfgoedhuis-ZH, bij ´MijnVerhaal´ 

Overigens een site, waar u ook zelf een verhaal kunt plaatsen, zie:  

https://geschiedenisvanzuidholland.nl/mijn-

verhaal?gclid=EAIaIQobChMI362s34uz2wIVB58bCh2fSQ4DEAAYASABEgJeo_

D_BwE 

https://geschiedenisvanzuidholland.nl/mijn-verhaal?gclid=EAIaIQobChMI362s34uz2wIVB58bCh2fSQ4DEAAYASABEgJeo_D_BwE
https://geschiedenisvanzuidholland.nl/mijn-verhaal?gclid=EAIaIQobChMI362s34uz2wIVB58bCh2fSQ4DEAAYASABEgJeo_D_BwE
https://geschiedenisvanzuidholland.nl/mijn-verhaal?gclid=EAIaIQobChMI362s34uz2wIVB58bCh2fSQ4DEAAYASABEgJeo_D_BwE
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Er is een nieuwe release uit van het genealogisch computerprogramma Aldfaer, u kunt 

hierover lezen op: 

http://aldfaer.net/sitemap/index.php?q=node/11195 en 

http://aldfaer.net/sitemap//index.php?q=node/10039 
 

Op het Famillement in Leeuwarden werden GENTALKS gehouden. Een van die 

GENTALKS, nl. van Marco Bakker, kunt u bekijken via een twitterbericht van hem. 

zie: 

https://twitter.com/MarcusPanifex/status/1005166976992464896 Het is een vimeo-

filmpje waarin hij vertelt over zijn afkomst, hij heeft de woonplaatsen van 1106 van zijn 

voorouders op de kaart gezet in een animatiefilmpje. Verrassend!! 
 

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

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 
 

De rijwielbrancard in Schiedam 

(door: Frans Assenberg) 
 

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. 

Op de achterzijde van het vorige Mededelingenblad stond reeds een foto van zo’n 

brancard. 
 

Het is een bijzonder boek geworden. Niet in de laatste plaats door de diepere betekenis 

voor liefhebbers van genealogie want Elise Wensvoort-Oranje heeft zich enorm 

ingespannen om veel gegevens van de geportretteerde personen en hun familieleden voor 

het voetlicht te brengen. Centraal in haar boek staat een niet zo voor de hand liggend 

vervoermiddel: een rijwielbrancard. 

De titel van Elises boek is Schiedam 1901 - 1930, de rijwielbrancard. Zelf schrijft zij 

erover: "Het zijn beschrijvingen van mensen uit Schiedam die in de dag- en 

nachtrapporten van de politie vermeld staan met betrekking tot een ongeval en meer, 

aangevuld met, indien aanwezig, wat de krant er over schreef en de achtergrond van de 

personen."Door het schrijven van het boek over het Schiedamse Willemshofje en zijn 

bewoners trof zij in de geraadpleegde archiefstukken ineens de benaming rijwielbrancard 

aan. Zelf had de auteur er nooit van gehoord. Ook de medewerkers van het archief kenden 

dit vervoermiddel niet. 
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Het boek vangt aan in januari 1903 toen de 14-jarige Bernardus Wies door het ijs van de 

Keile zakte en daarbij mogelijk zijn linkerbeen brak. Hij werd kennelijk bij gebrek aan 

beter op een kruiwagen naar huis gereden. In 1912 was het de 81 jaar oude Catharina 

van de Water die in de Tuinlaan door spelende kinderen omver werd gelopen en daarbij 

haar linkerbeen kneusde. Haar ambulance bleek een handwagen te zijn. In 1914 kwam 

er verandering in deze armoedige wijze van ziekenvervoer. Het was het bestuur van de 

plaatselijke Rode Kruis dat een demonstratie gaf van de 'Simplex rijwielbrancard' door 

ene dr. Van Rooijen. Deze speciale fiets werd door een 'ingezetene' aan het Rode Kruis 

geschonken. Op de foto zie je de ambulance avant la lettre afgebeeld, maar niet te zien is 

de lamp waarin een kaars was gestoken die voor zichtbaarheid in donker moest zorgen. 

Een draagraam, dat de bijnaam 'Mooy' droeg, was afneembaar zodat de gewonde of 

zieke, die daarop werd vastgesjord, bijvoorbeeld van een trap naar beneden kon worden 

getransporteerd. Doktoren verklaarden de 'voortreffelijkheid van dit vervoermiddel'. Het 

zal echter voor de erop vastgebonden gewonde geen onverdeeld genoegen zijn geweest 

om op die wiebelende fiets met gebroken ledematen met gezwinde spoed de hoek van de 

straat te ronden. 
 

Deze boekbespreking was eerder gepubliceerd in het Nieuwe Stadsblad: 

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

rijwielbrancard- 
 

Het boek ‘Schiedam 1901-1930 en De rijwielbrancard' geschreven door Elise 

Wensvoort-Oranje telt 298 pagina´s en kost € 17,95, het is te bestellen via 

www.kirjaboek.nl of via bol.com of de boekhandel. Het ISBN is 978-94-6008-300-6  
 

Inhoudsopgave met daarin de namen van de diverse personen, die daarin beschreven 

zijn. 

Inhoud / Naamregister blz.nr. Inhoud / Naamreguster blz.nr. 

Voorwoord 9 
Dokters in Schiedam, het zijn net 

mensen 
83 

De rijwielbrancard in 

Schiedam 
11 Dr. Ris 83 

Aanrijdingen met RET, 

trein etc. 
25 Abraham Kleijn 86 

Cornelis van Kessel 25 Hendrik Steenbergen 86 

Lucas Vlaardingerbroek 26 Clara Willemse 87 

Hermanus van Breukelen 28 Hendrik Zwaan 87 

Dirk de Winter 31 Adrianus Wagtendonk 89 

Nicolaas van der Reijden 32 Onbekend persoon 1926 90 

Marius van Krommenhoek 33 Agent in Schiedam 91 

Tjaco Brinkman 34 Armoede, mobilisatie en crisis 101 

Willem van der Most 35 Maaike Bas 115 

Nog geen ARBO in 

Schiedam 
39 Jan Bisschop 121 
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Inhoud / Naamregister blz.nr. Inhoud / Naamreguster blz.nr. 

Lambertus Hersbach 40 Antonie Volkert Bleiksloot 125 

Willem Blok 41 Cornelis Bos 129 

Theodorus van Deventer 42 Dirk de Bruin 130 

Nicolaas van de Water 43 Johannes Cappellen 137 

Simon Verveer 43 Criminaliteit tussen 1900-1930 141 

Robert Fiedler 44 
Grims, een familie in crime, 

drie vrienden van de broertjes Grims 
149 

Antoon de Veld 45 Cornelis Bijl 165 

Dirk van Bochove 46 Louis Meulstee 166 

Jo Smit 47 Cornelis Stolk 170 

Gerrit Hoen 48 Pieter van der Gaag 175 

Jan Mel 49 Johannes G. van Gerven 177 

Nicolaas van der Klauw 49 Mattheus van Harmelen 181 

Franciscus Wilhelmus 

Krugten 
53 

Vader Johannes en zoon Jan Frederik 

Houting 
183 

Kinderen en de 

rijwielbrancard 
57 Martinus de Jong 191 

Johanna Heinsbroek 57 Betsy van Kemenade 195 

Maria Romijn 57 Johannes Kerssemeijer 205 

Kind Nijs 58 Antonie Meurs 209 

Frans de Graaf 58 Nieuwe moordaanslag 213 

Daniel Krommenhoek 59 Familie Nijman 221 

Antoon van Meurs 61 Anna Catharina Reinertsen 225 

Benjamin Stigter 62 Cornelis Rossel 229 

Lena van der Most 62 Dirk Sassenburg 233 

Auguste Stöhl 62 Cornelis van der Velden 235 

Engelbrecht Keijzer 63 Cees verkerk 239 

Arie van Eijk 66 
Christiaan van der Vlies en Jacobus 

Schot 
245 

Hendrik Sla 66 Wieringen, een drama in Schiedam 249 

Willy van Rijswijk 68 Liefdesverdriet 263 

Casper Krauwinkel 68 Teunis Zaal 263 

Opkomst van de auto 71 Elibertus van Beveren 265 

Willem Aldrik van der 

Touw 
71 Spelletjes en kattekwaad 267 

Willem Spiering 76 Ook dit is Schiedam 271 

Johannes Franse 78 Arie Wuijster, een Watrloosoldaat 296 

Hendrik van Brakel 78 Tot slot 297 

    Bronnen 298 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*  
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ARCHIEFNIEUWS 
 

Gelezen op de website van Archief Delft: 
 

Beeldbank Stadsarchief Delft tijdelijk offline 

Onlangs hebben onze collega’s van het 

archief Erfgoed Leiden een rechtszaak 

verloren van een uitgever, die beelden op de 

site van het archief herkende als het werk 

van een fotograaf, waarvan hij in het 

verleden de rechten bleek te hebben 

aangekocht. 

 

Stadsarchief Delft volgt met grote 

belangstelling het hoger beroep dat Erfgoed 

Leiden, samen met de branchevereniging 

van Archiefinstellingen, in deze zaak heeft aangespannen en hoopt op wetgeving die 

erfgoedinstellingen meer ruimte biedt om beelden waar nog auteursrechten op rusten (of 

waarvan de rechthebbende niet te achterhalen is) wel online beschikbaar te stellen voor 

onderzoekers en andere geïnteresseerden. Meer informatie op: 

http://www.archief-delft.nl/beeldbank-stadsarchief-delft-tijdelijk-offline/ 
 

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

Bibliotheekcatalogus Delft offline 

Het Stadsarchief Delft krijgt binnenkort een nieuwe website. Ter voorbereiding daarvan 

gaat de catalogus van de bibliotheek offline. Over enkele weken komt de informatie over 

deze collectie weer op internet beschikbaar. Tot die tijd kunt u de catalogus in de 

studiezaal raadplegen. http://www.archief-delft.nl/bibliotheekcatalogus-offline/ 
 

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

CURSUSNIEUWS 

Wilt u ook de geschiedenis van uw eigen huis (of ander huis in Delft of omliggende 

plaatsen) uitzoeken? Kees van der Wiel geeft dit najaar in Delft weer een cursus 

Historisch Huizenonderzoek. 

De cursus begint op 8 oktober en eindigt op 26 november. In de cursus van acht 

achtereenvolgende maandagochtenden van 10.00 - 12.30 uur kunt u onder deskundige 

begeleiding aan de slag met dit onderzoek. Al doende raakt u vertrouwd met alle 

relevante archiefbronnen, alsmede met de vele digitale onderzoekmogelijkheden, die u 

tegenwoordig thuis kunt benutten. Mocht u door de cursus de smaak te pakken hebben 

gekregen, dan bestaat de mogelijkheid om de werkgroep AchterdegevelsvanDelft te 

komen versterken. De lessen worden gegeven in Stadsarchief Delft, Gantel 21, 2635 DP 

Den Hoorn. De kosten van de cursus bedragen € 195,00. 

Voor informatie en aanmelding kunt u mailen naar: kees.vander.wiel.@hetnet.nl  
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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.) 

 

(Vervolg van blz. 2312 in Mededelingenblad 2018 / 1.) 

 

Malaise: 

 

Nederlanden: 

Aanleidingen tot de malaise waren divers en leiden steeds tot discussies tussen historici. 

Ik ben van mening dat het ontstaan van het Wonderjaar (zoals dat bij ons wordt genoemd) 

of de Revolutie der Geuzen (zoals dat in het zuiden wordt genoemd) in Vlaanderen in 

1566 door de absolute macht en de schrijnende politieke, militaire, economische, sociale 

en religieuze situatie veroorzaakt zijn. De adel was verworden tot hofadel, de absolute 

monarch had ze niet meer nodig voor het besturen van zijn koninkrijk. Hun landerijen 

werden steeds minder waard omdat het goud uit Amerika de waardestandaard was 

geworden. Door de malaise  kregen ze minder opbrengsten van de bevolking in hun 

gebieden. Uiteindelijk kwam de situatie tot ontploffing door deze ontevreden landadel 

die haar zin bij het compromis in april dat jaar niet van Filips II kregen. Deze adel en de 

(water en bos) geuzen profiteerden van de situatie door met elkaar deals te sluiten over 

de buit van het roven en plunderen van kerkelijke bezittingen welke uitbarstte in een 

enorme volkswoede gevoed door ophitsende hagenpreken en veel bier. Wat heel 

Vlaanderen en een deel van de Nederlanden raakte en tot de revolutie der Nederlanden 

leidde. Door deze malaise zijn in de loop der decennia daarna enorme migratiestromen 

tot stand gekomen die zijn weerga niet kenden. 

Voor Delft had de revolutie beperkte gevolgen. Een paar zaken zijn te benoemen, zoals 

de moord op Willem van Oranje op 10 juli 1584, de textiel industrie werd verloren aan 

Leiden 1584-1600 en de ontploffing van het Kruithuis 12 oktober 1654 (zie: Egbert 

Lievensz. van der Poel). Wat dat betreft is zij met de schrik vrij gekomen in vergelijking 

met andere steden en gebieden die met de Spaanse legers en de Geuzen in aanraking zijn 

gekomen. 

Frankrijk: 

Het protestantisme had tot het midden van de zestiende eeuw geen rol van betekenis 

gespeeld in Frankrijk, waar Johannes Calvijn (1509) was geboren. Van toen af ging 

echter binnen een periode van iets meer dan tien jaar de helft van de Franse adel over tot 

het calvinisme. De redenen voor deze bekering liepen sterk uiteen, sommigen deden het 

uit overtuiging, anderen uit afkeer van de kerk en diegenen die hun oog op de bezittingen 

van de kerk hadden laten vallen. Tot de bekeerlingen hoorde het huis Bourbon, een van 

de machtigste facties in Frankrijk en later koningen van Frankrijk. 
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De grote beeldenstormcrisis in Frankrijk vond plaats tijdens de eerste religieuze oorlog. 

In de steden die door de protestanten werden ingenomen werden de religieuze gebouwen 

systematisch vernield. Het beeldenstormgeweld ging vaak tot het geheel verwoesten van 

kerken. Prestigieuze monumenten als de basiliek van Saint-Martin de Tours of de 

kathedraal van Sainte-Croix d'Orléans werden zeer beschadigd of vernietigd. Het 

klooster van Jumièges, de kathedraal van Saint-Pierre d'Angoulême, de basiliek van 

Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay werden geplunderd. In 1566 waren Vlaanderen en 

de Nederlanden aan de beurt met zo’n 400 stormen per maand en vele doden. 

Op 10 april 1677 leverden de troepen van Lodewijk XIV en de troepen van de Republiek 

der Zeven Verenigde Nederlanden onder leiding van de jonge en onervaren stadhouder 

Willem III slag in de buurt van de Frans-Vlaamse stad Cassel (Kassel). Vandaar dat de 

Slag aan de Peene ook de Slag bij Kassel genoemd wordt. Deze oorlog werd bekend als 

de Hollandse Oorlog of Frans-Nederlandse oorlog. Aanleiding was de belegering van de 

stad Saint-Omer door het Franse leger. Het Hollandse leger was naar het gekomen om 

Saint-Omer te ontzetten. De slag eindigde met een overwinning van het Franse leger. Het 

Staatse leger trok zich na de slag terug. Vlaanderen was toen voorgoed voor de 

Nederlanden verloren. In het dorp Noordpeene herinneren een gedenkzuil en een 

bezoekerscentrum, “La maison de la Bataille” (Huis van de Slag aan de Peene), aan deze 

gebeurtenis. 
 

Migraties: 

Hier volgen de meest spraakmakende migraties tussen 1500 en ca. 1700. 

1e migratie, 1520-1540. In 1518 werd in Antwerpen geïntroduceerd, reformateur, 

hervormer van binnen uit. Volgelingen heten lutheranen, het zijn edelen, monniken en 

rijke poorters, die konden lezen. Gezag: het absolutisme van Karel V die in 1520 

plakkaten tegen de ketterij plakt en de 

inquisitie invoert, boeken in Leuven op de 

brandstapel. In 1523 verbranding van de 

Augustijner monniken Hendrik Vos en 

Johannes Esch te Brussel; Steden waar veel 

lutheranen wonen zijn Antwerpen, Brugge 

en Gent, zij vluchten naar Brandenburg en 

Emden, lutherse regio’s. 

2e migratie, 1550-1560. In 1523 werd 

Zwingli geïntroduceerd in Zürich. 

Wederdopers, baptisten, etc.. De leer is 

volwassendoop, herverdeling goed en geld, 

erkennen de menselijke macht niet.  

Volgelingen zijn arme boeren, poorters en 

het proletariaat die niet kunnen lezen, de 

zgn. religieuze communisten. Gezag: het 

absolutisme van Karel V die stelt dat dopen 

identiteit is en gaat straffen. In 1550 Karel 
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de Vijfde plakkaten aanplakken. In 1553-1558 regeert de streng katholieke Mary Tudor 

in Engeland, gehuwd met Philips II; Wederdopers wonen in de regio’s Vlaanderen, 

Wallonië en Brabant; zij vluchten voor 1540 naar Antwerpen, Engelse kust en Londen. 

Na 1558 naar Friesland en Duitsland. 

3e migratie, 1566-1576. Enorme malaise in het land. Grote weerstand in 1566 van de 

lage adel met als gevolg in april dat jaar het smeekschrift (compromis) der edelen. 

Volksreactie met de gedachte dat alles goed zou komen was de terugkeer van radicale 

Vlamingen uit Engeland. In 1566 begon het Wonderjaar met Beeldenstormen, honderden 

katholieke gebouwen werden in enkele maande tijd gestormd. Gezag: het absolutisme 

van Philips II die in 1567 de hertog van Alva stuurde om het gezag te herstellen, voerde 

de beruchte penningen in, de bloedraad, en veroorzaakte 11.130 verbanningen. Als 

voorbeeld werden in 1568 Egmont – Horne onthoofd. De revolutie begon – de 80 jarige 

oorlog. Velen vluchtten, zo’n 50.000 vluchtelingen, de Vlamingen naar Engeland, de 

Brabanders en Walen naar Duitsland. 

4e migratie, 1579-1589. De oorlog gaat 

door, Don Juan van Oostenrijk van 1576-

1578 en daarna Alexandre Farnese de 

Parma van 1578-1588 ; Gezag: het 

absolutisme van Philips II ; Alles en 

iedereen die maar kon vluchtten uit 

Vlaanderen, Brabant en Henegouwen. Het 

inwonertal van  Hondschote liep van 18.000 

naar 385, in Gent en Brugge stond 40% van 

de huizen leeg, Leuven van 17.000 naar 

9.700, Antwerpen van 90.000 naar 42.000. 

Het platteland verliest 80%, er zijn plaatsen 

waar niemand meer woont, de economie ligt 

geheel stil. Men vlucht naar Zeeland, 

Holland, naar de vrije gebieden. Er 

vluchtelingen zo’n 50.000 Calvinisten, 

Lutheranen, Anabaptisten en Katholieken. 

5e migratie, 1590-1650. Alsmaar oorlogen, 

de 80 jarige van 1568-1648, de 30 jarige van 1618-1648. Tussen Spanje en Frankrijk. 

Gezag: het absolutisme van Philips II. De toen nog kleine Nederlanden ving in de 17e 

eeuw zo’n 150.000 Vlamingen, Walen, Brabanders en Duitsers op. Een  toename van ca. 

8% van de bevolking. Amsterdam groeide met 40%, Leiden, Haarlem met 55%, 

Middelburg met 50%. Dat gaf ook weer allerlei uitdagingen en problemen. 

6e migratie, 1680-1720. De oorzaak is het Edict van Fontainebleau in 1685, waarop de 

jacht op de Hugenoten aanving. Later tussen 1701 - 1713 de Spaanse Successieoorlog. 

Gezag: het absolutisme van Lodewijk XIV. De gevolgen zijn dat er in die periode ca. 

200.000 protestanten vluchtten, ca. 50.000 naar de Republiek der 7 Provinciën. Rond 

1700 nog eens duizenden protestanten vluchtten naar de Republiek der 7 Provinciën. 



___________________________
 Mededelingenblad Afd. Delfland- 2018 / 2 

___________________________
 

2330 © NGV afdeling Delfland 

Waarna het bankroet van de Republiek de 7 Provinciën, Spanje en Frankrijk (1720) 

wegens de enorme militaire inspanningen van de laatste 150 jaar. 

De migrantenreizen: 

Calvinisten en anabaptisten accepteerden de overheid niet, voor hen was het dus moeilijk 

reizen omdat plaatsen en vorstendommen (vooral in Duitsland) eisten dat men de vorst 

als hoofd der kerk respecteerde. Lutheranen accepteerden die wel vandaar dat zij in 

Duitsland een goed heenkomen konden vinden. Het verschil tussen calvinisten en 

lutheranen was net zo groot als tussen katholieken en calvinisten. Doorreizen in 

Duistland was gevaarlijk, afhankelijk van 

de religie van het vorstendom. In Engeland 

was het gevaarlijk tijdens het bewind van de 

streng katholieke koningin Maria Tudor 

1553-1558 die met Philips II van Spanje 

gehuwd was. Religie was ook een 

voorwaarde om ergens te kunnen huisvesten 

men wilde geen dieven, moordenaars en 

kerklozen maar mensen die met een 

attestatie hun afkomst konden aantonen. 

Vaak namen zij hun eigen predikanten mee 

die een garantie moesten zijn voor succes 

met contacten in alle landen. 
 

In vele steden waren de gilden bang dat hun 

beroepen zouden worden beconcurreerd 

door de buitenlanders, er moesten 

maatregelen komen. waar teveel beroepen 

van waren die kwamen er niet in. De rijke 

migranten veelal kooplieden konden overal 

terecht waar hun relaties woonden, maar de 

arme migranten, veelal textielarbeiders 

leefden een armetierig bestaan en werden 

geholpen door de armenkassen. Op arme 

mensen zat men eenvoudigweg niet te 

wachten. Bij de lange reizen was er groot 

gevaar van bandieten, muitende soldaten en avonturiers die overal op de loer lagen. Zij 

wisten dat men de hoogstnodige en waardevolste spullen bij zich had en lagen op de loer. 

In Duitsland en Engeland was de Franse taal vaak een belemmering om te integreren. 

In veel plaatsen was gewoon onvoldoende plaats voor de massa’s vluchtelingen die vaak 

met z’n dertigen in een huis woonden, zij werden tijdelijk in kloosters ondergebracht. 

Huishuren stijgen, voedselprijzen stijgen, ziekten door overbevolking. Mensen die niet 

binnen mochten komen verbleven in de bossen of in geconfisqueerde kloosters. De 

hoeveelheden migranten waren soms zo groot dat de vele plaatsen het niet meer aan 

konden. Voorbeeld, de republiek der 7 provinciën (1,5 mio) kreeg ca 10% van de 

bevolking erbij! Nu (17 mio) zouden dat 1,7 miljoen mensen zijn, in België wonen nu 11 
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mio mensen = 1,1 mio vluchtelingen in vergelijking (België in 16 jaar 600.000 aanvragen 

(1999-2015). Het was dus nogal wat en relatief erger dan wat er nu gebeurd. 

Cultuurschokken waren er ook zoals de “frivoles Brabançons et Wallons versus les 

nordiques maladroit” 

Het reizen ging te voet, te paard en wagen en per schip. Hele colonnes met kinderen, 

huisraad, voedsel, weefgetouw, gereedschap en ondergeschikte arbeiders, met gevaar 

voor eigen leven door aanvallen van soldaten en rovers. Files bij de veren in Zeeland, 

volle schepen van Antwerpen naar Middelburg, en naar Emden met gevaar voor kapers. 

Per schip van Calais naar Dover die vanuit Rotterdam werden opgehaald. Om 

economische, politieke en religieuze redenen van stad tot stad. De controle was enorm, 

paspoorten werden pas verstrekt na onderzoek, steden waren bang voor spionnen, 

overlopers en criminelen. Bewijs van goed gedrag werd vereist en een eed van trouw 

afleggen aan de overheid noodzakelijk. 

 

Zijn de tijden veranderd? 

Nee! Zie om u heen, het Midden-Oosten als voorbeeld van de laatste jaren. Absolute 

macht gebaseerd op geweld en de macht van één religie om mensen in het gareel te 

houden mondt uit tot algemene malaise, honderdduizenden doden en gewonden, en 

miljoenen migranten. 

 

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

 

Praktijkonderzoek België en Frankrijk, aandachtspunten: 

(door: dhr. Robert Philippo.) 

Kerkregisters: Voor onderzoek in de periode 1500-1800 is het van belang te weten of de 

familie Rooms Katholiek of Protestant is. In België en Frankrijk zijn de kerkregisters 

hoofdzakelijk Rooms Katholiek. Kerkboeken zijn van voor 1575 haast niet te vinden. 

Het concilie van Trente (tot 1563) verordende dat kerkboeken moesten worden 

bijgehouden maar het duurde decennia eer dat ingevoerd was. 

Archieven: Vooral in West-Vlaanderen en het noorden van Frankrijk zijn archieven 

beschadigd of vernietigd door de troebelen der stormers in 1566, door de oorlogen in de 

jaren daarna en de 1e en 2e wereldoorlogen. Vlaanderen, Artesië en Henegouwen waren 

constante oorlogsgebieden. Het zoeken naar notabelen (adel, kooplieden, bestuurders, 

rijkelui met bezittingen) kunnen voor de tijd van de kerkregisters gevonden worden in 

overheidsregisters, zoals ONA’s en ORA’s. Voorbeelden zijn huwelijkscontracten, 

testamenten, transacties van bezittingen, etc. 

DNA: Het gewone volk, zo’n 90% van de bevolking, stond alleen maar te boek als zij 

een delict hadden begaan, zij hadden geen bezittingen dus was dat ook niet geregistreerd. 

Het vinden van matches met je stamboom voor de tijd van de kerkregisters is dan alleen 

nog maar mogelijk met Y-DNA (vaderlijn) onderzoek. Vaak bleef een deel van de familie 

Rooms Katholiek en in het thuisland wonen en een ander deel werd protestants en 
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vertrok. Dus DNA matchen met een mogelijk familielid met dezelfde achternaam in het 

zuiden zou een match kunnen opleveren. 

Contacten: Neem contact op met genealogische verenigingen, zij weten de weg net zoals 

uw vereniging in Nederland. Er zijn soms leden van die verenigingen met dezelfde 

achternaam als de uwe wat u een interessante doorkijk kunt geven in de stamboom. 

Plaatselijke archieven hebben veel in huis maar ook departementale archieven in 

Frankrijk in hun websites met soms Protestantse kerkboeken. Bent u niet behept met de 

Franse taal leer dan oud en modern Frans lezen. Leer oud Vlaams lezen omdat deze 

teksten niet helemaal hetzelfde zijn dan de onze. Maak indien u de Franse taal niet 

beheerst gebruik van gespecialiseerde genealogen, zoals PhilGene. 

Websites Frankrijk: 

Nationale ingang van archieven: https://francearchives.fr/fr/ en ga naar “Découvrir - 

Les archives en France” en vervolgens klikken op “départementales”. Zo krijgt u een 

kaartje van Frankrijk te zien waarop u uw gewenste departement kunt aanklikken voor 

meer informatie. Voor informatie over militairen klikt u op “ministère des Armées”. Als 

u gescande akten in de sites wilt bekijken moet u letten op de woorden “numérisé” of “en 

ligne”. 

Nationale ingang van de Federatie van genealogisch en historische verenigingen de 

Fédération Française de Généalogie: http://www.genefede.eu/  en ga naar de link 

“Associations fédérées” waarna u vele verenigingen per departement kunt inzien. 

Websites België: 

Nationaal is het Rijksarchief België alom bekend: http://www.arch.be/, in het 

Nederlands. 

Vlaamse ingang voor verenigingen van Familiekunde Vlaanderen: 

https://familiekunde-vlaanderen.be/, in het Nederlands. 

Vlaamse ingang voor database akten West-Vlaanderen: 

https://www.vrijwilligersrab.be/, met koppelingen met het Rijksarchief België. 

Waalse ingang voor de vereniging van Géniwal: http://www.geniwal.info, uitsluitend 

in het Frans. 

 

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

 

Aan dit nummer werkten mee: 

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

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

- Dhr. F. Assenberg, Rotterdamseweg 14, 3135 PV Vlaardingen. 

- Dhr. Ir. P.H.H. Scharp, Nobellaan 65, 2641 XV Pijnacker, tel. 015-3693760, e-mail: 

phscharp@kabelfoon.nl 

- Mevr. E. Wensvoort - Oranje, Mozartlaan 286, 2625 CN Delft, e-mail: 

elisewensvoort@ziggo.nl 

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

 

 

Lidmaatschap NGV en adreswijziging Gens Nostra: Nederlandse Genealogische Vereniging, 

Postadres: Postbus 50, 3980 CB  Bunnik 

Bezoekadres: Kosterijland 3, 3981 CB Bunnik 

Telefoonnummer: 085 - 105 1199 

Homepage NGV: https://ontdekjouwverhaal.nl  

COLOFON ISSN 0928-7744 



 

 

 

Na afloop van de voordracht “Macht, Malaise en Migratie” wordt dhr. Robert Philippo 

bedankt voor de heldere presentatie. 
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