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JAARGANG 26, No 3 september 2018 

 

MEDEDELINGENBLAD 

 

Van het Bestuur en de Redactie: 

 

't Is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zowat in mei. Ah, je dacht dat 

er geen einde aan kon komen ………. 

Wat doet het afdelingsbestuur zoal in de zomer? In ieder geval geen bijeenkomsten 

organiseren, want veel mensen houden dan vakantie, thuis, of elders. Uw bestuur doet 

natuurlijk wel iets: het programma voor dit najaar is verder gecompleteerd waar nodig 

en het voorjaarsprogramma voor 2019 wordt in de steigers gezet. 

 

Maar wat doet een genealoog in de zomerperiode als die de vakantie in een andere 

periode dan de traditionele zomerperiode neemt? Welnu dat zou zomaar genealogie 

kunnen zijn. Veel informatie is immers prima beschikbaar vanaf thuis via de zoek-sites 

zoals: , ,  

en de vele regionale archiefsites en historische krantenbanken. De vraag komt dan op 

of deze vorm van genealogische informatie zoeken nog wel dezelfde voldoening geeft 

als het doorzoeken van de oude archiefdocumenten al dan niet op microfilm of 

microfiche. Het was toch altijd een soort ‘uitje’ om naar een archief te gaan en de lunch 

in de kantine te gebruiken en na afloop van het zoeken in de middag nog even de stad in 

te gaan. Soms deed je ook leuke persoonlijke contacten op, die van belang waren voor 

de voortgang van je onderzoek. 

Op de genealogische sites staat alle beschikbare informatie op de gewenste volgorde en 

in een mum van tijd worden hele gezinnen en families uit de 18de en 19de eeuw 

gereconstrueerd. In een paar uur wordt meer gevonden dan in vele archiefbezoeken. 

Binnen korte tijd worden heel veel van de gewenste gegevens gevonden en in de database 

overgenomen. Ook dat is in sommige genealogische software al (gedeeltelijk) 

geautomatiseerd. 

Misschien was het ouderwetse zoeken in archieven toch wel veel leuker. 

 

Namens het bestuur en de redactie: 

Leo Heurter en Anny Käyser-van der Zee 

 

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. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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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 te Wormer. Voor nadere informatie zie 

Mededelingenblad 2018/2, blz. 2314. 

• 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. Voor nadere 

informatie zie Mededelingenblad 2018/2, blz. 2314. 

• Vrijdag 12 oktober 2018: Excursie naar Hoogduin in Delft (maximaal tien personen). 

Voor nadere informatie zie Mededelingenblad 2018/2, blz. 2315. 

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

door de heer A.P.M.A. Arkesteijn uit Naaldwijk. 

Vanaf 1700 komen Duits jonge mannen hier werken, omdat er in de gebieden ten 

oosten van Lingen, omgeving Munster, Het Kleefsland overbevolking en armoede 

was. Jaarlijks trokken tienduizenden Duitsers naar Nederland als seizoenarbeider.  Ze 

werkten op het platteland van Holland, Friesland en Groningen als hannekemaaiers, 

hooiers, turfstekers of steenbakkers. De reis ging te voet via vaste wegen en men reisde 

in groepen. Vaak hadden ze vaste boeren bij wie ze ieder jaar terecht konden. 

 

Na afloop van de voordracht, om ca. 21.30 uur, een korte afdelingsledenvergadering. 

 

De geplande data voor het voorjaarsprogramma 2019 zijn: 

• Donderdag 10 januari 

• Donderdag 14 februari 

• Donderdag 14 maart 

• Donderdag 11 april 

 

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

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

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

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

ook nog een relatief groot parkeerterrein. Tijdens onze avonden is het toegestaan om 

ook hierop te parkeren. Zowel vanuit Delft, het Westland als Zoetermeer is de locatie 

goed te bereiken. Zie ook de website van de afdeling. 

Per openbaar vervoer is het Centrum prima bereikbaar met Veolia bus 121, vertrek 

van station Delft om 19.02 en 19.32 uur en van station Zoetermeer om 18.54 en 19.24 

uur. De halte in Delfgauw heet: “Delfgauwseplein” en is slechts enkele minuten lopen 
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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. 

 

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

 

Bijeenkomsten van anderen: 

NGV afdeling Rijnland 

De afdeling Rijnland organiseert op 18 september 2018 om 20.00 uur in de 

Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD  Leiderdorp de lezing “Genealogisch 

onderzoek vroeger en nu” door Professor dr. ir. D.E. Boekee. 

Professor Boekee zal een voordracht houden over genealogisch onderzoek vroeger en 

nu, met voorbeelden uit zijn onderzoek naar de familie Boekee. Hij zal ingaan op 

aspecten als methoden voor onderzoek, verschuiving van tekst en feiten naar beeld en 

verhaal, de opkomst van digitale media, de invloed van private partijen, copyright en 

opvattingen over privacy. 

Dit aan de hand van voorbeelden uit zijn onderzoek naar het Rijnsburgse geslacht Boekee 

en aanverwante geslachten in Rijnsburg en omgeving. 

Ook de begraafgegevens kunnen hierbij aan de orde komen. 

 

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

 

Museum ‘De Griffioen’ Delft 

Zondag 7 oktober a.s. van 13.00 - 16.30 uur opent het museum ‘De Griffioen’ haar deuren 

voor de individuele bezoeker! 

Eens per kwartaal, meestal de eerste zondag, is het museum geopend voor individuele 

bezoekers van 13.00 tot 16.30 uur. De toegangsprijs is € 5,00 p.p. Kinderen gratis. Noteer 

dus zondag 7 oktober in uw agenda! 

Omdat de collectie een specialistisch karakter heeft, is het museum verder uitsluitend 

geopend voor rondleidingen op afspraak voor groepen vanaf ca. 10 personen, van 

maandag tot en met zondag, zowel overdag als ‘s avonds. 
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In het oude centrum van Delft aan de Koornmarkt nr. 66 is een unieke verzameling 

oude medische en verpleegkundige instrumenten te zien. Dit in combinatie met een 

historische apotheek en een kamer gewijd aan Delftenaar Reinier de Graaf. De collectie 

geeft een prachtig beeld van de ontwikkeling in de geneeskunde. De collectie is 

samengebracht door broer en zus Griffioen, de oprichters van het museum. 

Zo af en toe wordt de collectie uitgebreid met nieuwe voorwerpen. Een van de laatste 

aanwinsten is een miniatuurapotheek, afkomstig van een farmaceutische groothandel. 

Zie verder: 

https://ontdekjouwverhaal.nl/event/delft-medisch-farmaceutisch-museum-7-

oktober-openvoor- individueel-bezoek/ 

 

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

 

Ledenbestand 

Overleden: 

nr. 131556 mevr. A.H.J. Ploegmakers-Talens, Gerbrandylaan 40, 2625 LR  Delft. 
 

Nieuw lid: 

nr. 136569 mevr. M.D. van Putten, Brederostraat 1, 2232 BA  Leiden. 
 

Van een andere afdeling: 

nr. 135642 Dr. Ir. J. de Lang, Putstraat 13, 6417 GM  Heerlen. 
 

Op 31-07-2018 telde de afdeling: 267 leden en 20 bijkomende leden. De NGV telde op 

31-07-2018: 6819 leden en 632 bijkomende lidmaatschappen. 
 

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

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

leden is ook het volgende van belang. 

De heer Gerard Velders verzorgt namens het afdelingsbestuur de verwelkoming en 

introductie van nieuwe leden. Hij geeft informatie over de afdeling en peilt tevens de 

interesses van de nieuwe leden. 

 

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

 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

 

Assistentie gevraagd !!! 

 

Het afdelingsbestuur is nog steeds op zoek naar iemand die de heer Velders kan assisteren 

bij het contact met onze nieuwe leden, en het schrijven van een stukje in de rubriek 

“Nieuwe leden stellen zich voor”. 

WIE is bereid ons te helpen??? 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Gerard Velders, e-mail: 

velders@xs4all.nl  



___________________________
 Mededelingenblad Afd. Delfland- 2018 / 3 

___________________________
 

 © NGV afdeling Delfland 2337 

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. 

 

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

 

AFDELINGSLEDENVERGADERING 

 

Op donderdag 8 november 2018 houden we onze halfjaarlijkse afdelingsleden-

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

Algemene Vergadering op 24 november a.s. aan bod zullen komen en om de 

afdelingsafgevaardigden naar deze vergadering waar nodig te kunnen mandateren. 

De vergaderstukken voor de afdelingsledenvergadering treft u hierna aan. 

 

AGENDA voor de afdelingsledenvergadering van 8 november 2017, aanvang ca. 21.30 

uur. 

 

1. Opening. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

3. Verslag van de afdelingsledenvergadering van 12 april 2018. 

4. Verslag van de Algemene Vergadering van 12 mei 2018. 

5. Agendapunten voor de Algemene Vergadering van 24 november 2018. 

 De stukken voor de Algemene Vergadering (AV) kunt u bij de secretaris, dhr. L.F. 

van der Linden, opvragen, e-mail: secretaris@delfland.ngv.nl. Ze worden ook op 

de NGV-site gepubliceerd en zijn dan, als u ingelogd bent, te raadplegen. 

6. Rondvraag. 

7. Sluiting. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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CONCEPT VERSLAG VAN DE AFDELINGSLEDENVERGADERING 

van de NGV Afdeling Delfland, gehouden op 12 april 2018 in het Kerkelijk Centrum in 

Delfgauw. 

Aantal aanwezigen: 17, van wie 6 bestuursleden 

Notulist: dhr. P.C. Kaiser 
 

Aanwezigen: het afdelingsbestuur en de heren P. Nowee, J. Noort, M. Bontenbal, M. 

Vermeer, S.C.M. de Wit, J. Kortleve, J.J. Schneider, M.L.M. van der Stap, G. van der 

Knaap, P. Molema en mevrouw W. Molema-Smitshoek. 

1. Opening. 

Voorzitter de heer L.P. Heurter opent de vergadering om 19.35 uur. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

Secretaris de heer L.F. van der Linden meldt dat er afmeldingen zijn van de heren 

H. Faber, R. Poortier en J. van der Kooij en de dames A. Ploegmakers en 

P.H.Th. Dumon. 

3. Verslag van de afdelingsledenvergadering van 9 november 2017. 

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

Penningmeester mevrouw A.P.J. Käyser – van der Zee deelt mede dat er van de heer 

Gerrit Goorman per e-mail een reactie is ontvangen over de verhuizing van het 

Verenigingscentrum en de collecties die er zijn. Hij geeft aan dat het 

Verenigingscentrum een beperkte opslagcapaciteit heeft, dat veel informatie via 

internet is te vinden, dat algemeen bekende boeken niet worden aangenomen en dat 

boeken waar een naam maar één keer wordt genoemd niet bewaard worden. Verder 

is het zo dat heus niet alles wordt weggegooid. 

4. Jaarverslag van de secretaris over 2017. 

De voorzitter neemt het verslag met de vergadering door. 
 

De heer S.C.M. de Wit merkt op dat hij aanwezig was bij het regio-overleg in 

Teteringen op 2 april 2017. Secretaris de heer L.F. van der Linden past het verslag 

op dit punt aan. 
 

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris. 

5. Financiën. 

a) Jaarverslag van de penningmeester over 2017. 

De secretaris deelt het financieel overzicht uit, waarop ook de gegevens van 

eerdere jaren te zien zijn. Vervolgens licht penningmeester mevrouw Käyser – 

van der Zee een aantal punten betreffende de begroting van 2018 en de uitgaven 

van 2017 toe. 
 

De zaalhuur, de reiskosten voor sprekers en de bestuurskosten zijn in 2017 

gunstiger uitgevallen. Ook de andere kosten zijn lager dan begroot. Ook de post 

diversen valt fors lager uit.  Dit komt omdat de kosten van het symposium 
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Middeleeuwen meevielen doordat deze geheel door de afd. Rotterdam gedragen 

werden. 
 

Het ledental van de afdeling is stabiel. Mevrouw Käyser – van der Zee licht toe 

wat bijkomende leden zijn. Mutaties van het ledental zijn niet uit de gegevens te 

lezen. 
 

b) Verslag van de afdelingskascommissie. 

Namens de commissie brengt de heer G. van der Knaap verslag uit. 

Geconcludeerd wordt, dat de uitgaven doelmatig en in overeenstemming met de 

begroting zijn geweest en dat de financiële verantwoording over 2017 juist en 

volledig is. 
 

De commissie adviseert de vergadering om de penningmeester en het bestuur 

décharge te verlenen voor het gevoerde beleid en de financiële administratie goed 

te keuren. De vergadering gaat hiermee akkoord. De voorzitter bedankt de 

commissieleden voor hun inspanningen. 
 

c) Verkiezing van de nieuwe afdelingskascommissie. 

De vergadering kiest de heren Bontenbal en Noort als leden van de nieuwe 

afdelingskascommissie. 

6. Bestuursverkiezing. 

De voorzitter neemt het rooster van aftreden door. 
 

De vergadering stemt in met de herverkiezing van bestuursleden de heren L.P. 

Heurter, R. van Rooijen en L.F. van der Linden. Zij worden unaniem herkozen. 
 

De voorzitter vraagt aan de vergadering of er geïnteresseerden zijn om als algemeen 

bestuurslid tot het bestuur toe te treden. De heer Bontenbal geeft aan dat hij 

geïnteresseerd is om hand- en spandiensten, bijvoorbeeld met advertenties, te 

verlenen. Hij treedt (nog) niet toe tot het bestuur. 

7. Verslag van de Algemene Vergadering van 25 november 2017. 

Mevrouw Käyser – van der Zee geeft aan dat het verslag van de AV op de site van 

de NGV is geplaatst. Zij neemt het verslag globaal door en adviseert iedereen om het 

verslag op de site nog eens door te lezen voor meer gedetailleerde informatie. Zij 

geeft aan dat de heer L.F. van der Linden - zoals afgesproken - namens onze afdeling 

vragen heeft gesteld aan het hoofdbestuur. Ook schriftelijk, waar we ook antwoord 

op gekregen hebben. 
 

De heer Kortleve merkt op dat hij erg moet wennen aan de nieuwe website van de 

NGV: ‘Jouw verhaal’. De nieuwe site is ook nog niet makkelijk te vinden. 
 

De heer Bontenbal vraagt zich af of de wet op de privacy genealogisch onderzoek 

niet bemoeilijkt, omdat sommige informatie, bijvoorbeeld een familie-advertentie, 

moet worden verwijderd. Mevrouw W. Molema-Smitshoek licht toe dat het om 

Europese wetgeving gaat die moet worden nageleefd. Er staan hoge boetes op 
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overtreding van de wet. De regelgeving ziet overigens toe op openbaarmaking van 

persoonsinformatie, niet zozeer op het verzamelen ervan. 

8. Verkiezing van de afgevaardigde en de plaatsvervangend afgevaardigde. 

De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur om mevrouw Käyser - 

van der Zee aan te wijzen als afgevaardigde en de heer Van der Linden als 

plaatsvervangend afgevaardigde. 

9. Agendapunten van de Algemene Vergadering van 12 mei 2018 

De voorzitter neemt de agenda van de komende Algemene Vergadering globaal door.  
 

Er is geen jaarrekening over 2017 beschikbaar, omdat de penningmeester ernstig ziek 

is. De voorzitter stelt voor om aan te geven de behandeling van de jaarrekening door 

te schuiven naar de AV van november 2018. De vergadering stemt hiermee in. 
 

De heer L. van der Linden licht toe dat er een nieuw kandidaat voor het hoofdbestuur 

is, de heer Jos Taalman. Hij heeft een cv ingeleverd en op grond daarvan lijkt hij een 

geschikt bestuurslid. Mevrouw Käyser – van der Zee geeft aan dat hij een bekende is 

binnen de NGV en dat de ervaringen met hem goed zijn. De vergadering stemt in met 

zijn benoeming. 
 

De vergadering stemt voorts in met de herbenoeming van de twee aftredende leden 

van het hoofdbestuur. 

10. Rondvraag. 

De heer J.J. Schneider vraagt of hij de contributie nog per acceptgiro kan voldoen. 

Hij heeft zijn contributie namelijk nog niet betaald.  

De voorzitter geeft aan dat er geen acceptgiro meer wordt verstrekt. Mevrouw 

Käyser - van der Zee adviseert om de betaling te doen zoals hij eerder deed met een 

overschrijvingskaart. 
 

De heer J.J. Schneider geeft aan dat hij zich ergert aan een verslag van een lezing op 

pagina 2312 van het Mededelingenblad: dat Calvijn een zwart-witdenker is. 

De heer R. van Rooijen geeft aan dat dit op de afdelingsavond zo is gezegd. De 

voorzitter geeft aan dat de tekst in het Mededelingenblad niet wordt aangepast. 
 

De heer J.J. Schneider stelt voor dat het bestuur aan de leden iets aanbiedt om de 

vergadering op een gezellige manier af te sluiten en ook meer leden naar de ALV te 

trekken. 

Het voorstel wordt ter kennisgeving aangenomen. 

11. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.22 uur. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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NIEUWE LEDEN STELLEN ZICH VOOR 
 

De heer Gerard Velders verzorgt, namens het bestuur de introductie van nieuwe 

afdelingsleden. D.w.z. dat hij contact zoekt met deze nieuwe leden, informatie geeft over 

de vereniging en de afdeling en tegelijkertijd de interesses peilt. Voor alle duidelijkheid 

de stukjes worden door Gerard Velders geschreven maar voor publicatie wordt de 

betrokken leden zoveel mogelijk gevraagd om commentaar, aanvullingen en 

goedkeuring van bedoelde tekst. 

Nieuwe gezinsleden worden niet automatisch benaderd. Als een nieuw gezinslid in deze 

rubriek wil worden opgenomen of informatie wenst, wordt vriendelijk verzocht hiervoor 

contact op te nemen met dhr. Velders. 

Om u deelgenoot te maken. Volgt hierna een nieuwe aflevering van deze rubriek. 
 

NIEUWE LEDEN STELLEN ZICH VOOR.... nr. 55. 

(door: Gerard J.L.M. Velders) 
 

De heer Håkan René (lidnummer: 136442). 

Aangezien de heer René de Zweedse nationaliteit heeft is ten behoeve van hem na de 

Nederlandse tekst een Engelse vertaling opgenomen. 

De heer Håkan René is in 1947 geboren te Olofstorp, een paar kilometer ten noorden van 

Göteborg (Zweden). 

In het begin van zijn werkzame leven is hij psycholoog geweest. Later heeft hij diverse 

functies in de IT-wereld bekleed. 

Håkan onderzoekt nu de voorouders van zijn voormalige Nederlandse vrouw: Jeannette 

de Vreede, geboren te Amstelveen, maar opgegroeid in Alkmaar. Aan haar vaderszijde 

vinden we Verburg, aan haar moederszijde Tetteroo en Vrooman. Gaan we nog verder 

terug dan vinden we zowel aan vaders- als aan moederszijde de namen Ammerlaan en 

Romeijn, afkomstig uit Pijnacker en omgeving. 

Håkan heeft ook de familie Aleman / Aelman onderzocht: hierbij kwam hij uit bij een 

13de eeuwse Franse edelman. Maar dit resultaat moet hij nog verder verifiëren. 

Voor zijn onderzoek in Zweden heeft Håkan gebruik gemaakt van de daar beschikbare 

basisbronnen. Voor zijn Nederlandse voorouders heeft hij veelal MyHeritage gebruikt. 

Het verdere doel van zijn onderzoek is niet zozeer de stamboom, maar het historische 

kader waarin zijn voorouders leefden. Op deze wijze wil hij zijn kleinkinderen beter 

inzicht geven in hun Nederlandse “roots”. 

De belangrijkste reden om lid te worden van de NGV is de mogelijkheid om hulp te 

krijgen bij het onderzoek in Nederlandse bronnen en contacten te leggen voor het 

uitwisselen van informatie, met name die informatie die niet in registers is vastgelegd 

maar op andere wijze. 

Håkan gebruikt het Zweedse programma DISGEN om zijn informatie vast te leggen. Dit 

programma is al 30 jaar op de markt en kent ruim 20.000 gebruikers. Volgens Håkan is 

de uitvoer van het programma zelfs in het Nederlands af te drukken. 

Zie https://www.dis.se/disgen. 

---------------------------------------------- 
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Mr. Håkan René is born in 1947 in Olofstorp, a few miles north of Göteborg (Sweden). 

After his school education he has worked as psychologist. Later on he had many 

functions within the IT-sector. 

Håkan does research at the ancestors of his former Dutch wife: Jeannette de Vreede, born 

in Amstelveen, grown up in Alkmaar. On her father’s side we find the name Verburg, on 

her mother’s side the names Tetteroo en Vrooman. Further back in time we find the 

names Ammerlaan en Romeijn both on mother’s as father’s side (coming from Pijnacker 

and surroundings). 

Håkan did also research at the family Aleman / Aelman: this lead to a French nobleman 

in the 13th century. But this result has yet to be verified. 

For his research in Sweden Håkan used the available sources. For his Dutch ancestors he 

used mostly MyHeritage. 

The further goal of his research is not only his family-tree, but the historical framework 

of the life of his ancestors. In this way he’s able to give a better insight in the Dutch 

“roots” of his grandchildren. 
 

The most important reason to become a member of the NGV is the ability to get help at 

the research of Dutch resources and making connections for the exchange of information. 

Especially that information that’s not noted in registers etc. 

Håkan is using the Swedish program DISGEN to administrate his information about his 

ancestors. This program is already 30 years on the market and has more than 20.000 

users. 

According to Håkan the results of the program can even be printed in Dutch. 

see: https://www.dis.se/disgen. 
 

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

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. 

 

Het hierna volgende artikel over de Generaliteitsloterij, waarin de familie Bodaan een 

rol speelt, speelt zich af in ons afdelingsgebied. Deze familienaam kent overigens vele 

spelwijzen: 

Bo(u)daen, Boudaan, Budans, Baddong, Bedom, Badom, Bedaen, Budaan, 

Bedaan, Buydaen en zelfs Bid-dan. 
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Staatsloterij en stambomen 

(door de heer Dik Jager) 

 

Een gokje wagen zit de mensen in het bloed. Op de lagere school hoorden we al verhalen 

over onze dobbelende Germaanse voorouders. Dan volgen het met baar geld wedden op 

(Romeinse) paardenrennen, toto, lotto en casino tot aan het digitaal meespelen met de 

postcode–, bankgiro- en staatsloterij. Dit alles om met een kleine inleg veel geld te 

verdienen. De meeste winst was natuurlijk voor de organisator. Ook de Staten-Generaal 

van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zagen hierin een middel om hun 

financiële armslag te vergroten. In 1709 en de jaren daarna waren er loterijen in de Grote 

Zaal van het Hof in Den Haag. Tijdens de 18de eeuw lag het Binnenhof er wat 

verwaarloosd bij. Men gebruikte het voor exercities, boekenmarkten en dus ook voor 

loterijen. Al eerder werden 

die door sommige steden en 

provincies georganiseerd. 

Om een wildgroei aan 

banden te leggen besloten de 

Staten-Generaal op 4 april 

1726 alle loterijen samen te 

voegen door de instelling 

van de Generaliteitsloterij. 

Dit in navolging van de 

nationale loterij zoals 

bijvoorbeeld de Engelse 

koning-stadhouder Willem 

III in 1694 instelde. In 1848 

veranderde de naam 

uiteindelijk in Staatsloterij. 

Binnenkort fuseren Lotto en 

Staatsloterij tot de 

Nederlandse Loterij. 

De eerste trekking vond 

feestelijk plaats in de Grote 

Zaal, de latere Ridderzaal. 

Voor deze gelegenheid 

gebruikte men een speciale 

verplaatsbare opstelling 

zoals op de prent hiernaast te 

zien is 1. 

Uit twee ronddraaiende 

trommels waarin tevoren de 

                                                
1  GA Den Haag – Haagse Beeldbank: prent uitgegeven in 1777 door B. Maurik in Mercurius Augus 
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loterijbriefjes waren gestopt, liet men de winnende loten en de ‘nieten’ trekken2. Voor 

deze eerste trekking werden 120.000 loten à f 20 (nu € 215) verkocht. De hoofdprijs was 

f 30.000 (nu meer dan € 300.000). Het kopen van loten was dus in het begin alleen voor 

welgestelden voorbehouden. Later verdeelde men het lot in achten. Deze 1/8 loten waren 

voor mindergegoeden een manier om mee te doen. Tegenwoordig zijn – door het 

decimale stelsel? - 1/5 loten beschikbaar. 

De loterijbriefjes werden door colporteurs verkocht. Sommige oudere briefjes bevatten 

spreuken en zelfs gedichten. In 1976 stond een loterijbriefje op een postzegel van 35 ct. 

ter gelegenheid van 250 jaar Staatsloterij. 

Er staat op het 1/8ste lot nr. 15646: 

’Ik ondergetekende, GERRIT LOOS, 

woonende agter de Hooglandsche Kerk 

op de hoek van de Choorsteeg te Leyden, 

bekenne verkogt te hebben aan Toonder 

dezes een Agtste Lot in het onderstaande 

Nommer; de Prys of Prämie die op het 

zelve getrokken word zal ik op de 

gewoonen tyd en korting betaalen. Gerrit 

Loos. Zonder Geluk Vaart niemant 

Wel.’ 

 

Kansspel en kinderen 

Bij nauwkeurig bekijken van de prent 

vallen de twee lage figuurtjes op, die 

onder toeziend oog van hoge heren bij de 

trommels staan. Dit zijn kinderen. Omdat 

de Nederduits-Gereformeerde Kerk 

staatsgodsdienst was, waren de lijnen in 

Den Haag tussen Regering en Diaconie 

kort. In een win-win situatie werden hun 

weeskinderen in staat gesteld trekkingen 

te verrichten. Als ‘vereering’ schonken 

de winnaars aan het kind een percentage 

van de prijs. Zo hadden zij als ze het 

Diaconiehuis verlieten, een kapitaaltje 

om hun leven te beginnen. De 

Boekhouder van het Diaconiehuis hield 

bij op welke bedragen de kinderen recht 

hadden. Een van die kinderen was mijn voorvader Anthonij BODAEN3. 

Het diaconiekind Anthonij BODAEN 

                                                
2  ‘Nieten’ zijn loten waarop geen prijs valt. Zo probeerde men fraude tegen te gaan. 
3  GA Den Haag – Archief Diaconie Hervormde Gemeente ’s-Gravenhage toegang 0133-01 inv. 1116 
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Pieter BODAEN werd op 28 juni 1699 in Den Haag Nederduits-Gereformeerd gedoopt 

als zoon van Anthonij BODAEN en zijn (derde) vrouw Neeltje Jans [soms Neeltje 

HARRIS]. Pieter trouwde aldaar op 12 november 1719 in de Grote Kerk met Lijsbeth 

van der STEEN. Hij was evenals zijn vader en grootvader soldaat. De oudste zoon van 

Pieter en Lijsbeth, naar zijn grootvader Anthonie genoemd, werd op 29 maart 1720 in 

Heusden gedoopt. Pieter lag daar toen in garnizoen. Een tweede kind ontving op 7 

september 1721 als Joannes BEDAAN in Leiden de doop.  

Pieter monsterde in januari 1723 aan als soldaat op het schip Delfland van de V.O.C. dat 

op 1 juli Batavia bereikte4. Daarvoor had hij zijn zoontje Anthonij aangemeld bij het 

Oude Vrouwen en Kinderen Gasthuijs van de Diaconie van de Nederduits-

Gereformeerde Kerk in ’s-Gravenhage5. 

‘Door de voorn(oemde) 

confrère Van Diest is 

mede nogh 

voorgedragen sijnde het 

kint van Pieter Bodaan 

de welke naar Oost-

Indien is; sijnde 

hetzelve kint out 2½ 

jaar. Is geresolveert 

sullks te laten aan de 

directie van confrère De Pont en de voorn(oemde) confrère Van Diest’ 

 

Blijkbaar is het broertje Joannes dan al overleden. Ook de moeder Lijsbeth wordt niet 

genoemd. Is zij reeds overleden of kon zij door ziekte of anderszins de opvoeding niet 

meer ter hand nemen? In Rijswijk overleed op 8 november 1737 een Lijsbeth van der 

STEEN, dochter van Joannes (!) van der STEEN en Cornelia van SCHUIJL. Zij zou dan 

op 16 maart 1688 rooms-katholiek gedoopt zijn in de kerk in de Nobelstraat. Een bewijs 

dat beide Lijsbeth’s identiek zijn – behalve de vernoeming van de vader - is niet 

gevonden. Haar vroege dood verklaart wel dat er tussen de 17-jarige Anthonij en zijn 

moeder geen contact meer was. Over Pieter is verder niets bekend dan dat hij in 1732 

met het schip Magdalena repatrieerde uit Indië. Van enige bemoeienis met zijn zoontje 

is geen spoor gevonden.  

Anthonij werd uit de tientallen kinderen in 1731 uitgekozen om enkele malen trekkingen 

te verrichten. Zijn inkomsten hieruit werden gedetailleerd bijgehouden door de 

Boekhouder6. 

                                                
4  Nat. Archief VOC - kamer Delft inv. 13927 folio 138 reisnr. 2514.2 
5  GA Den Haag – Archief Diaconie Hervormde Gemeente ’s-Gravenhage toegang 0133-01 inv. 52 
6  GA Den Haag – Archief Diaconie Hervormde Gemeente ’s-Gravenhage toegang 0133-01 inv. 1132 
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Op 10 mei 1744 trouwde 

Anthonij in de Hoogduitse 

Kerk met Geertruij van 

GROENEVELT (1724-

1799), dochter van 

Laurens van 

GROENEVELT en 

Petronella van HAESSEN. 

Vlak voor zijn trouwen 

werd het totale bedrag van 

f 331 (vergelijkbaar met 

een koopkracht nu van € 

3841) in twee termijnen 

uitbetaald7. 

 

 
 

Uit hun huwelijk sproten negen kinderen voort. Alle naamdragers BODAAN in 

Nederland stammen van dit echtpaar af. 

Op 15 maart 1756 ontving Anthonij het burgerschap van Den Haag. De Diaconie gaf 

daarbij een verklaring af dat hij bij eventuele armlastigheid door haar onderhouden zou 

worden. Hij werd knecht op de Haagwerf, vergelijkbaar met de Dienst van 

Gemeentewerken. Zijn verbinding met de Nederduits-Gereformeerde kerk leidde er 

bovendien toe dat hij voor zichzelf en zijn vrouw voor tweemaal 15 gulden en 15 stuiver 

een graf kocht in de Haagse Grote of St Jacobskerk. Op 6 november 1792 werd zijn 

overlijden aan kanker pro deo aangegeven. Hij werd op 8 november vervolgens in de 

nieuwe kelder van de Grote Kerk begraven. Zijn vrouw volgde zeven jaar en een maand 

later. 

Een aardig detail: hun zoon - mijn voorvader Anthonij jr. (1753-1805) - huwt in 1782 

met Catharina BESON (1753-1801), dochter van Hermanus BESON en Catharina 

STEMFOORT. Deze Hermanus verbleef evenals Anthonij sr. in het Diaconiehuis. In dit 

geval hielden blijkbaar deze voormalige weesjongens een zodanig contact dat hun 

kinderen elkaar kenden en samen wilden blijven. 

 

  

                                                
7  GA Den Haag – Archief Diaconie Hervormde Gemeente ’s-Gravenhage toegang 0133-01 inv. 1132 
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Fragmentgenealogie 

 
 

De familienaam BODAAN 

In de 17de en eerste helft 18de eeuw werd de naam meestal geschreven als BO(U)DAEN, 

BOUDAAN. Bij andere inschrijvingen vond ik variaties als BUDAN8, BADDONG, 

BEDOM, BADOM, BEDAEN, BUDAAN, BEDAAN, BUYDAEN en zelfs BID-DAN. 

Er is geen verwantschap gevonden met het Zeeuwse regentengeslacht BOUDAEN 

COURTEN. 

Conclusie 

Helaas zijn er geen uitgebreide archieven bewaard van winnaars van de 

Generaliteitsloterij. Wel zijn er nog oude loterijbriefjes bij de Staatloterij aanwezig met 

namen van colporteurs. In de archieven van de Diaconie van de Nederlands Hervormde 

Kerk zijn daarentegen in diverse archieven aardige details te vinden van voorouders die 

onder de hoede van deze diaconie gesteld waren en die deelnamen aan de loterijen.  

Meer informatie over het wel en zeker het wee van Pieter en Lijsbeth of over andere 

BODAAN-en stel ik uiteraard op prijs.  

 

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het septembernummer 2016 van De Twee 

Kwartieren, afdelingstijdschrift van de afdeling Kempen- en Peelland van de 

Nederlandse Genealogische Vereniging. 
                                                
8  De grootvader van Pieter, ook een Anthonij, huwt als Anthonij BUDAN, soldaat compagnie Mons. 

Douchan, op 20 januari 1647 in de  Nieuwe Kerk van Delft met Jannitgje Jacobs [van der STRATE]. Zij 
lieten daar tussen 1655 en 1666 Anthonij, Elisabeth, Maria en  Jacobus dopen met de naam BUDAN. 
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 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. M.D. van Putten te Leiden m.d.vanputten@planet.nl 

J. de Lang te Heerlen jdelang@planet.nl 

G.J.H.M. van Rossum te Den Haag gjhm.van.rossum@kpnplanet.nl 
 

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

WEBSITES 

Vooroorlogse Nederlandse luchtfoto’s vrij beschikbaar 

Het gaat om luchtfoto’s uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw gemaakt door de 

Luchtvaartafdeling (voorloper Koninklijke Luchtmacht), met onderwerpen waarvan de 

infrastructuur militair belang is zoals forten, bruggen, sluizen en havens. 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/missie-in-

afghanistan/nieuws/2017/08/31/honderden-historische-luchtfoto’s-van-

vooroorlogs-nederland-gratis 
 

 

Panden langs de Schie in Delft  

https://www.defensie.nl/onderwerpen/missie-in-afghanistan/nieuws/2017/08/31/honderden-historische-luchtfoto's-van-vooroorlogs-nederland-gratis
https://www.defensie.nl/onderwerpen/missie-in-afghanistan/nieuws/2017/08/31/honderden-historische-luchtfoto's-van-vooroorlogs-nederland-gratis
https://www.defensie.nl/onderwerpen/missie-in-afghanistan/nieuws/2017/08/31/honderden-historische-luchtfoto's-van-vooroorlogs-nederland-gratis


___________________________
 Mededelingenblad Afd. Delfland- 2018 / 3 

___________________________
 

 © NGV afdeling Delfland 2349 

ALGEMENE INFORMATIE 

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

Archiefnieuws en Cursusnieuws. 

(door: A.P.J.Käyser-van der Zee) 

 

ARCHIEFNIEUWS 

 

Het Nationaal Archief 

Om het Nationaal Archief meer bekendheid te geven, start een campagne met posters 

in abri’s, radiospotjes en video’s, waarin bekende Nederlanders als Erik Scherder, 

Noraly Beyer, Ad van Liempt en Karla Peijs laten zien en horen wat het Nationaal 

Archief voor hen betekent. De campagnefoto’s zijn gemaakt door acteur en fotograaf 

Thom Hoffman, een groot liefhebber van het Nationaal Archief. 

Zie: https://www.nationaalarchief.nl/dichtbij 

 

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

 

Centraal Bureau Voor Genealogie 

De Indische Fiches verhuizen naar Friesland. De Indische microfiches die het CBG op 

de bronnenzaal had staan, zijn grotendeels gebaseerd op films die de kerk van Jezus 

Christus en de Heiligen der Laatste Dagen (afgekort LDS kerk, Mormonen) hebben 

gemaakt van verzamelingen van het Arsip Nasional in Jakarta, Indonesië. 

 

Door het sluiten van de bronnenzaal dreigden deze bronnen moeilijk toegankelijk te 

worden. We zijn echter met de LDS kerk overeengekomen dat deze Indische microfiches, 

waaronder de collectie Bloys van Treslong Prins en een aantal kleinere bronnen zoals het 

bevolkingsregister van Soerabaja 1935-1940 beschikbaar worden gesteld in het 

familiecentrum van de LDS in Friesland. Het materiaal blijft dan gratis toegankelijk. 

Uitzondering hierop zijn de kaarten van de Stichting Administratie Indische Pensioenen 

(SAIP). 

 

De reden voor de verhuizing naar Friesland is dat de LDS kerk bezig is om van hun 

familiecentrum in Leeuwarden dé plek te maken voor alle door hen verfilmde Indische 

bronnen. Zie ook: 

https://igv.nl/indische-fiches-verhuizen-naar-friesland/ en 

https://cbg.nl/actueel/focus-digitale-dienstverlening/ 

 

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

 

  

https://igv.nl/indische-fiches-verhuizen-naar-friesland/
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Wat verzamelt de NGV van ons? 

De NGV heeft Privacy- & cookieverklaring op de website geplaatst. Deze verklaring is 

van kracht vanaf 25 mei 2018. 

De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) verzamelt en verwerkt 

persoonsgegevens van haar leden, abonnees, GensDataPro-gebruikers, NGV-

medewerkers en bezoekers van de website. Zie verder: 

https://ontdekjouwverhaal.nl/nieuws/ngv-privacy-cookieverklaring/ 

en m.b.t. Privacy staat een nieuwe tekst op de NGV-website, zie: 

https://ontdekjouwverhaal.nl/opslaan-publiceren/privacyregels-bij-publicatie/ 

 

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

 

CURSUSNIEUWS 

 

Cursus Genealogie voor beginners 

De Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Delfland organiseert wederom in 

samenwerking met het Stadsarchief Delft een cursus "Genealogie voor beginners" op 

vier woensdagmiddagen in oktober/november 2018. 

De cursus wordt gehouden in de cursuszaal van Stadsarchief Delft, Gantel 21, 2635 DP 

Den Hoorn op 3, 17, 31 oktober en 7 november van 14.00 uur tot 16.30 uur en staat onder 

leiding van de heer R. van Rooijen. 

De globale inhoud van de cursus is: 

- 1e middag: Inleiding in de genealogie; overzicht genealogische onderzoekmethoden; 

overzicht genealogisch bronnen; rondleiding door archief. 

- 2e middag: Genealogische bronnen 19e en 20e eeuw; zoekmogelijkheden in de 

archieven en op internet; demonstratie zoeken op internet; praktische opdracht zoeken. 

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

weergeven onderzoeksresultaten. 

- 4e middag: Genealogische bronnen 17e en 18e eeuw; zoeken in dit soort bronnen; oud-

schrift lezen, evaluatie. 

 

De deelnamebijdrage voor deze cursus is € 30,00 per persoon. Daarvoor krijgt u 

cursusmateriaal en koffie/thee. 

Aanmelden vóór 1 oktober door een e-mail te sturen naar ngv.delfland@gmail.com. 

De deelname kosten overmaken op bankrekening NL21 ASNB 0708 1719 82 t.n.v. 

R. van Rooijen. De aanmelding is pas definitief na ontvangst van de deelnamebijdrage. 

Minimum aantal deelnemers is 8, maximum aantal is 14. 

Deelnemers wordt geadviseerd een eigen laptop of tablet mee te nemen voor het 

uitvoeren van de praktische opdrachten  m.b.v. internet via de wifi van de studiezaal. 
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Paleografie 

Oud-schrift of paleografie is het lezen en 

bestuderen van vroegere handschriften en 

schrijfwijzen van Nederlandse teksten. 

Kennis ervan is onmisbaar bij het 

raadplegen van archieven van vóór 1700, 

bijv. ten behoeve van stamboom- of streek-

historisch onderzoek. Ook zult u oudere 

betekenissen en afwijkende spellingen 

ontdekken van hedendaagse Nederlandse 

woorden. Voor de liefhebber van de 

Nederlandse taal zal het een genoegen zijn 

van de oude taal kennis te nemen. 

De cursus begint op woensdag 

12 september 2018 en de lessen zijn 

wekelijks (behalve in de najaarsvakantie). 

Er zijn 10 lessen van 2 uur aanvangstijd 

14.00 uur. 

Kosten: € 138,00. Betaling in 3 termijnen 

is mogelijk. 

Cursusleider: 

   Dhr. L.M. (Léon) van der Hoeven 

Locatie: 

   Gemeentearchief Rotterdam 

   Hofdijk 651 

   3032 CG  Rotterdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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Oudschrift voor Gevorderden 

Komend najaar zal er weer een cursus ‘Oud Schrift voor Gevorderden’ worden gegeven 

in de bibliotheek van ´Ons Voorgeslacht ,́ Rotterdamseweg 183C, 2629 HD  Delft. 

Het gaat om 8 lessen waarin 17e eeuwse teksten zullen worden behandeld. Ook op de 

achtergronden van de teksten zal worden ingegaan. U kunt ook uw eigen teksten 

meenemen. 

De cursus wordt gegeven door Léon van der Hoeven. 

U kunt zich hiervoor aanmelden door € 160,00 over te maken op: 

NL71 INGB 0004 4834 40, t.n.v. Genealogisch Bureau drs. L.M. van der Hoeven. 

Het aantal cursisten is maximaal 10, dus indien u belangstelling heeft, zorg dan dat u er 

tijdig bij bent. 

Voor vragen en aanmelding kunt u zich wenden tot genhoeven@ziggo.nl. 

  

De eerste les zal zijn op 29 september (bij voldoende deelnemers). De lessen beginnen 

om 10.30 uur en eindigen om 12.30 uur. 

 

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

 

Aan dit nummer werkten mee: 

- De heer Dik Jager, Wamberg 48, 5653 KV  Eindhoven, tel 06-41713616, e-mail: 

cursussen@kpl.ngv.nl. 

- De bestuurs- en redactieleden A.P.J. Käyser-van der Zee, P.C. Kaiser, Gerard Velders 

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 



 

 

 

 

 

 

 
 

Zie o.a.: https://zoekakten.nl/ 

https://www.stamboomforum.nl/actualiteit/2/65849/3 

https://ontdekjouwverhaal.nl/nieuws/zoekakten-gestopt/ 

https://ontdekjouwverhaal.nl/nieuws/rechtstreeks-zoeken-in-

familysearchalternatief-voor-zoekakten/ 

https://ontdekjouwverhaal.nl/zoekakten-nl-getopt/ 
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