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JAARGANG 26, No 4, december 2018 

 

MEDEDELINGENBLAD 
 

Van het Bestuur: 

Zoals al herhaaldelijk gemeld, heeft het bestuur versterking nodig om diverse zaken te 

kunnen continueren. Zeker omdat de heer Gerard Velders te kennen heeft gegeven dat 

hij zich niet meer herkiesbaar stelt aan het einde van zijn bestuurderstermijn. 
 

Naar wie zijn we naar op zoek? Iemand die bijvoorbeeld: 

- Welkomstinterviews van nieuwe leden afneemt en daarover een stukje voor het 

Mededelingenblad schrijft; 

- Assisteert, indien nodig, bij de “acte de présence” van de afdeling en vereniging op 

evenementen; 

- Assisteert tijdens de afdelingsavonden; 

- Sprekers voor de afdelingsavonden selecteert en uitnodigt, alsmede een 

voorbeschouwing voor het Mededelingenblad verzorgt; 

- Invalt als notulist bij afdelingsvergaderingen en bestuursvergaderingen. 
 

Mocht er op korte termijn zich niemand aanmelden, dan zullen sommige activiteiten op 

een gegeven ogenblik verminderen of helemaal geen doorgang meer vinden. 
 

Van de Redactie: 

In dit blad is weer een keur van artikelen opgenomen, die u hopelijk zullen interesseren. 

Van tijd tot tijd zijn er echter weinig interessante artikelen beschikbaar en volgt een 

zoektocht naar geschikte kopij. Daarom vragen wij de leden een bijdrage te leveren aan 

een lezenswaardig blad. Dit kan bijvoorbeeld ook door het insturen van een 

kwartierblad zoals er al een paar zijn gepubliceerd, of een genealogie met aanvullende 

beschrijvingen en/of foto’s. 
 

Het afdelingsbestuur en de redactie wenst u 

 
 

 

Namens het bestuur en de redactie: 

Leo Heurter en Anny Käyser-van der Zee  
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BERICHTEN UIT DE AFDELING 

 

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

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

avond voor de afdelingsbijeenkomsten. In incidentele gevallen wordt hiervan afgeweken 

bijv. als dit ‘Witte Donderdag’ zou zijn. 

 

Agenda afdelingsbijeenkomsten: 

• Donderdag 10 januari 2019 om 20.00 uur: “Genealogisch onderzoek in 

Friedrichstadt a/d Eider, bolwerk van religieuze tolerantie”, door de heer Léon 

van der Hoeven uit Den Haag. 

Friedrichstadt a/d Eider ligt in de deelstaat Sleeswijk-Holstein ten noorden van 

Hamburg richting de grens met Denemarken. Spreker zal enerzijds vertellen hoe hier 

genealogisch onderzoek te doen en anderzijds toelichten hoe dit stadje aan de bijnaam 

“Das schöne Holländerstädtchen an der Eider” komt. 

• Donderdag 14 februari 2019 om 20.00 uur: Uitleg van de NGV website 

“Ontdekjouwverhaal.nl” door de heer Ad Bakker uit Hilversum, hoofd IT van de 

NGV. 

DEEL 1: 

We starten met een korte uitleg hoe de website tot stand is gekomen en wat de 

verschillen zijn met de oude website “ngv.nl”. 

Ook ga ik in op de problemen die er nu zijn omdat bijvoorbeeld de navigatie op de 

nieuwe site niet wordt begrepen . 

Aan de hand van voorbeelden zal ik laten zien hoe en waar je de belangrijkste 

informatie kan vinden en hoe je kunt zoeken vanaf de website. Afsluitend van dit deel 

1 van mijn verhaal is er mogelijkheid voor vragen. 

DEEL 2: 

In deel twee zal ik een tipje van de sluier oplichten over hetgeen vanaf januari 2019 

beschikbaar gaat komen voor de leden. Bijvoorbeeld de stamboomcontainers, leden 

helpen leden, etc. Ook de gewijzigde methodiek voor scannen en indexeren waardoor 

er sneller nieuwe scans beschikbaar komen op de website. 

Dit deel van mijn verhaal sluiten we af met een vragen rondje en de mogelijkheid voor 

de aanwezigen om mij te vertellen wat men mist op de website, zodat we dat mee 

kunnen nemen bij de aanpassingen op ontdekjouwverhaal.nl 

• Donderdag 14 maart 2019 om 20.00 uur: “VOC nederzettingen in het Verre 

Oosten” door de heer Jacques Moerman uit Schipluiden. 

In de VOC-bescheiden in Nederland kun je informatie over voorouders vinden, met 

name op welke schepen zij aangemonsterd waren en hun reizen. Maar ook op de 

diverse locaties in het Verre Oosten, zoals Taiwan en Sri Lanka, is nog informatie te 

vinden. 

Spreker verhaalt over zijn reizen naar het Oosten om diverse nederzettingen of 

restanten daarvan te bezoeken en welke genealogische informatie daar nog te vinden 

is. 
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• Donderdag 11 april 2019 om 20.00 uur. “Sporen van Sinjoren”, door de heer J.R. 

Broekhuizen uit Lisserbroek. 

Sinjoren is de (bij)naam voor de inwoners van Antwerpen en dateert uit de periode 

van de Spaanse Inquisitie, afgeleid van het Spaanse señor, wat “(deftige) heer” 

betekent. In dit geval scharen wij ook bewoners uit andere Vlaamse steden onder deze 

noemer. 

Wij volgen immigranten die na de Val van Antwerpen (1585) naar het noorden zijn 

uitgeweken en die hier hun sporen hebben verdiend. Het werk van mannen als 

cartograaf Petrus Plancius, bouwmeester Philips Vingboons en koopman/banier Dirk 

van Os is voor Amsterdam zelfs doorslaggevend geweest om de economische en 

culturele koppositie van Antwerpen over te nemen. Tijdens de lezing bezien we  eerst 

de achtergrond van de verovering van Antwerpen door de Spanjaarden. Daarna kijken 

we naar de uittocht die volgde. 

Na de pauze gaat het vooral over individuele immigranten in Amsterdam. Namen als 

die van Vondel, Six en Van Baerle zijn ieder bekend. Kortom: die Sinjoren hebben in 

hoge mate bijgedragen aan de toptijd die wij de Gouden Eeuw noemen. 

• Donderdag 9 mei 2019 om 19.30 uur. “Leden voor leden met 10 minuten praatjes” 

Bij voldoende belangstelling ook een boekenmarkt? Aan het eind van de avond de 

halfjaarlijkse Afdeling Leden Vergadering. 

 

De geplande data voor het programma in het najaar 2019 zijn: 

• Donderdag 12 september 2019 om 20.00 uur. 

• Donderdag 10 oktober 2019 om 20.00 uur. 

• Donderdag 14 november 2019 om 19.30 uur. 

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

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

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

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

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

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

van de afdeling. 

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

om 19.02 en 19.32 uur en van station Zoetermeer om 18.54 en 19.24 uur. De halte in Delfgauw 

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

Delfgauw richting Delft: 21.44, 22.44, 23.44 uur, richting Zoetermeer: 21.45, 22.45, 23.45 uur.  

(Kijk voor de dienstregeling op: http://veolia-transport.nl) 

Wij brengen de mogelijkheid van carpooling nogmaals onder uw aandacht. 

Mocht u belangstelling hebben met iemand mee te rijden, neemt u dan contact op met dhr. 

L.P. Heurter, telefoon 079-3617947, e-mail: lphrtr@planet.nl. Ook mensen die bereid zijn iemand 

mee te laten rijden, kunnen dit bij de heer Heurter kenbaar maken. 

Voorafgaande aan de bijeenkomst is er koffie e.d. te koop aan het buffet, evenals tijdens de pauze. 

Zoals gebruikelijk wordt er in de zaal niet gerookt! 

Introducés zijn van harte welkom. 
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De afdelingsavonden worden op basis van ideeën van het afdelingsbestuur ingevuld. 

Dit is natuurlijk geen wet van Meden en Perzen. Ook u kunt uw invloed laten gelden 

bijv. door uw ideeën voor een spreker, een onderwerp of andere invulling voor een 

afdelingsavond aan te dragen. U moet er wel rekening mee houden dat we minimaal 

een half jaar tot soms een jaar vooruitplannen. We zijn benieuwd naar uw suggesties. 

 

Bijeenkomsten van anderen: 

NGV afdeling Rijnland 

De afdeling Rijnland organiseert op: 

- 19 februari 2019 om 20.00 uur in de Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD 

Leiderdorp de lezing “Vóór 1700 drogen de bronnen niet op” door de heer Denis 

Verhoef. 

- 19 maart 2019 om 20.00 uur in de Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD 

Leiderdorp de lezing “Van dorpsgenealogie naar paleografie” door de heer Leonard 

van Kessel. 

- 16 april 2019 in de Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp de 

afdelingsledenvergadering en de lezing “Archiefonderzoek in België” door de heer 

Herman Jorens. 

 

NGV afdeling Rotterdam e.o. 

De NGV afdeling Rotterdam e.o. organiseert in de eerste maanden van 2019 de volgende 

bijeenkomsten: 

19 januari 2019 om 13.30 uur: “Nieuwjaarsbijeenkomst, met een hapje en drankje”. 

De heer Ad Bakker, coördinator ICT van de NGV en sinds kort lid van het Hoofdbestuur 

zal iets over de NGV-website vertellen. 

16 februari 2019 om 13.30 uur: Lezing door Bob Coret, over “Open Archieven” 

16 maart 2019 om 13.30 uur: “Genealogisch café” 

 

De bijeenkomsten van januari en februari worden gehouden in Ontmoetingscentrum ‘De 

Sperwer’, De Landerijen 3, 2926 TA Krimpen aan de IJssel. 

Nadere informatie vindt u op de website van de afdeling. 

 

Bijeenkomst van een groep andere NGV afdelingen: 

De NGV afdelingen Groningen en Drenthe & Noordwest Overijssel organiseren samen 

met afdelingen Twente en Friesland een ‘Duitslanddag’ op 6 april 2019 van 11.00 tot 

16.00 uur, in ‘De Vredehorst’, Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD Hoogeveen. De toegang 

is gratis. 

Het thema van de dag is: ‘Klim ook eens in jouw Duitse stamboom’. Veel 

stamboomonderzoekers bereiken een grens zodra ze er letterlijk overheen moeten. Het is 

ook niet makkelijk om in den vreemde de familiedraad weer op te pakken. Voor velen 

begint het al met een taalbarrière maar ook het vinden van de weg naar de juiste websites 

en indexen maakt het lastig. Ter bevordering van deze grenzeloze genealogie 

organiseerden de NGV afdelingen Groningen en Drenthe & Noordwest Overijssel in 

2017 een Duitslandmiddag in Rolde. 
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In navolging van dit succes worden nu dus de eerste stappen gezet naar een volgende dag 

met de naam ‘Klim ook eens in jouw Duitse stamboom’. Deze keer zullen naast de 

eerder genoemde twee afdelingen ook de NGV afdelingen Twente en Friesland bij de 

organisatie betrokken zijn, alsmede de Werkgroep Genealogisch Onderzoek 

Duitsland. Een dag om alvast in uw agenda te zetten, nadere informatie volgt. Let 

daarvoor vooral ook op de NGV-website. En de NGV nieuwsbrieven. 

Zie ook het nieuwsbericht op: 

https://ontdekjouwverhaal.nl/event/hoogeveen-evenement-familieonderzoek-in-

duitsland/ 

 

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

 

En dan nog dit: 

U weet toch dat de leden van de NGV afd. Delfland, tijdens de openingsuren gebruik 

mogen maken van de collecties in de bibliotheek van “Ons Voorgeslacht”? Het adres 

is: Rotterdamseweg 183 C in Delft. Tel. 06-37267111 tijdens de openingsuren. 

Zie verder blz. 2293 van het Mededelingenblad van maart 2018. 

 

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

 

Ledenbestand 

 

Nieuwe leden: 

nr. 112034 dhr. Ir. A. de Joode, Zaagmolenstraat 96-A 127, 2265 WZ  Leidschendam 

nr. 136584 dhr. H. Drevijn, Bregepad 10, 9001 DJ  Grou 

nr. 136630 mevr. J.G. Goutier-Zwiers, Gebrokenwit 3, 2718 AX  Zoetermeer 

 

NB Adressen, of wijziging daarvan worden alleen vermeld na toestemming van de 

betreffende leden. 

 

Op 30-11-2018 telde de afdeling: 263 leden en 21 bijkomende leden. De NGV telde op 

30-11-2018: 6697 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. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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BESTUURMEDEDELINGEN 

 

Bestuursleden gezocht. 

 

Al geruime tijd zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden voor het afdelingsbestuur. De 

noodzaak wordt komend jaar groter, omdat een van de bestuursleden heeft aangegeven 

na afloop van zijn huidige termijn niet verder te gaan als bestuurslid. 

Kortom: voelt u iets voor het medebesturen van de afdeling en/of wilt u wat meer 

contacten in het land of met het Hoofdbestuur van de NGV, dan is het echt iets voor u. 

Aanmelden kan bij een van de bestuursleden. Onze gegevens vindt u in de colofon achter 

in het blad. 

 

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

 

INLOOPSPREEKUUR VOOROUDERONDERZOEK 

(door: Ron van Rooijen) 

 

Ook in 2019 gaan we door met het maandelijks genealogisch inloopspreekuur in 

Stadsarchief Delft in Den Hoorn op elke 2e woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 

uur. Het adres is: Stadsarchief Delft, Gantel 21, 2635 DP Den Hoorn. 

 

Deze middag is bestemd voor u, 

• als u wilt beginnen met stamboomonderzoek naar uw voorouders en niet weet hoe 

en waar te beginnen,  

• als u al bent begonnen en u bent vastgelopen in het onderzoek, 

• als u vragen hebt over stamboomonderzoek, bronnen, archieven en webadressen. 

De vragen hoeven niet specifiek over Delft of Delfland te gaan, in principe is dit 

inloopuur bedoeld voor onderzoek in heel Nederland. 

Het is niet zo dat wij een stamboom voor u maken, maar wij willen u wel graag op weg 

helpen. Het spreekuur wordt verzorgd door enkele bestuursleden van de NGV afdeling 

Delfland en is gratis toegankelijk voor leden en niet-leden. 

 

De data in het eerste halfjaar 2019 zijn: 

9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei en 12 juni. 

In juli en augustus is er geen spreekuur. 

 

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

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

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

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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Welkomstinterviews met nieuwe leden. 

 

Sedert het decembernummer van het Mededelingenblad uit 1997 staan er met enige 

regelmaat welkomstinterviews met nieuwe leden. De heer Wim van Bavel is hiermee 

gestart en heeft 40 interviews gehouden. Vanaf najaar 2008 heeft de heer Gerard Velders 

de welkomstinterviews afgenomen. De laatste tijd echter is het er, gezien zijn andere 

activiteiten, wat minder van gekomen. Nu vindt Gerard het tijd worden dat dit door 

iemand anders overgenomen gaat worden. We zijn dus naar iemand op zoek die over een 

redelijke taalvaardigheid beschikt en dit over wil nemen. Normaal kost zo’n interview 

slechts een uurtje. Het uitwerken en intypen waarschijnlijk ook. 

U kunt zich aanmelden bij een van de bestuursleden. De gegevens vindt u in de colofon 

achter in het blad. 

 

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

 

Belangrijke Informatie vanuit het Hoofdbestuur. 

 

Op 14 november j.l. stuurde het HB een brief via de mail. Omdat niet alle leden deze 

ontvangen, bijv. doordat er geen e-mailadres beschikbaar of bekend is, nemen we hier 

ook de informatie op. 

 

Gebruik website en ledenadministratie 

De website ‘Ontdekjouwverhaal’ is ruim een jaar in gebruik. We ontvangen veel e-mails 

met vragen over het gebruik of met suggesties voor verbeteringen. Dit past bij de NGV 

‘van, voor en door leden’. Inmiddels hebben we veel verbeteringen doorgevoerd.  

Dank voor uw betrokkenheid en meedenken! 

We hebben een aantal veel gestelde vragen voorzien van een antwoord. Kijk daarvoor 

naar de rubriek veelgestelde vragen. 

In dit bericht vraag ik uw aandacht voor twee rubrieken die relatie hebben met het gebruik 

van de website en onze ledenadministratie. 

 

Vragen over lidmaatschap 

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen? 

 

Vragen over de website 

Hoe moet ik inloggen bij de NGV ? 

Ik ben mijn wachtwoord kwijt of ik wil mijn wachtwoord wijzigen? 

Hoe wijzig ik mijn e-mailadres?  

 

Opzegging 

Een opzegging kan u voor 1 december doorgeven aan ledenadministratie@ngv.nl of 

via het opzeggingsformulier dat u op uw scherm krijgt als u uw profiel ziet na een inlog. 

 

  

https://ontdekjouwverhaal.nl/?email_id=494&user_id=136&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5vbnRkZWtqb3V3dmVyaGFhbC5ubA&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


___________________________
 Mededelingenblad Afd. Delfland- 2018 / 4 

___________________________
 

2360 © NGV afdeling Delfland 

Inloggen 

Voor het inloggen is het van belang dat u gebruikersnaam en wachtwoord beschikbaar 

hebt. 

De gebruikersnaam is uw lidnummer, een zelf gekozen gebruikersnaam of het bij de 

NGV bekende e-mailadres. Het bijbehorende wachtwoord is versleuteld en veilig 

opgeslagen. U kunt dat zelf wijzigen. 

 

E-mailadres 

Uw opgegeven e-mailadres is van belang voor het ontvangen van de landelijke 

nieuwsbrieven of van uw afdeling dan wel van Gens Data Pro. Ook is het van belang als 

u Gens Nostra elektronisch wilt lezen. 

Van veel leden hebben we geen of een onjuist e-mailadres. Deze leden missen veel 

informatie. 

Tevens wordt het e-mailadres gebruikt voor de jaarlijkse inning van contributie of bij 

bestellingen van producten in de webwinkel. Als u bent ingelogd wordt u doorgeleid naar 

de betaalmodule waarin u zelf een keuze kan maken via welke veilige betaalmethode u 

wil afrekenen. 

 

Op de website zijn eind 2018 een aantal collecties beschikbaar gekomen waarvan een 

aantal alleen voor ingelogde leden toegankelijk zijn (zie: zoekmodule ). Nog een reden 

om te beschikken over een juiste combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord. 

 

Controleer uw gegevens door in te loggen op de website, dan krijgt u uw gegevens te 

zien. Bij onjuistheden verzoeken wij u de wijzigingen door te geven via de formulieren 

die boven uw profieloverzicht staan of door een e-mail met gewijzigde gegevens te sturen 

aan ledenadministratie@ngv.nl. 

 

Zo draagt ook u bij aan een NGV ‘door’ leden en vermindert u de werkbelasting bij de 

vrijwilligers die zich bezighouden met de leden- en contributieadministratie. 

 

Arie van Herk, secretaris Hoofdbestuur. 

 

NB: van de redactie van dit Mededelingenblad: 

Zijn er onduidelijkheden, neem dan bijv. telefonisch of schriftelijk contact op 

met de vereniging of uw afdeling !!!! 

 

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

WordPerfect 12. Let u s.v.p. op de manier waarop de genealogische teksten in het blad 

zijn opgemaakt. 

 

Westlandse echtparen zijn familie, en toch ook geliefden. 

(door: de heer Theo Olierook) 

 

De bekende vraag ‘Van wie ben jij er een?’ wordt dikwijls uit interesse gesteld. Maar 

voor sommige echtparen was het antwoord op die vraag ook het antwoord op hun 

levensgeluk. Zij hebben namelijk dezelfde achternaam. 

 

Het Westland kent een aantal bekende achternamen: Zwinkels, van Staalduinen, Kester 

en nog veel meer. Allemaal te herleiden tot een voorvader die ooit een groot gezin op de 

wereld zette en waarvan de leden zich hebben voortgeplant in het Westland. Generaties 

later ontmoeten leden van die verspreide families elkaar en is er een romantische klik. 

 

Zo ook bij Louis en Miranda Kester uit Honselersdijk. Inmiddels vele jaren getrouwd. 

Miranda: “,O, dus jij bent Louis Kester, nou ik ben Miranda Kester”. Zo ging dat bij hun 

eerste ontmoeting in het ‘Teejater’. 

Louis: “Voor je het weet ben je verliefd. Ik ben met mijn vader even de familiebanden 

door gaan nemen. Mochten wij ooit kinderen krijgen, zijn die dan wel gezond? Wat 

bleek, ja we zijn heel ver familie van elkaar, van mijn kant zitten er drie generaties tussen 

en bij Miranda vier”. Geen risico’s voor onze kinderen. 

 

René Zwinkels en José Zwinkels onderzochten ook eerst hun familieband. Toen René 

thuis vertelde dat hij verliefd was op een Zwinkels-meisje dook zijn moeder in het 

familearchief om te zoeken hoe het zat, nu dat zat wel goed. Er zijn heel veel Zwinkels 

in het Westland, of je heet Zwinkels of je hebt last van een Zwinkels. 

 

De echtparen Kester en Zwinkels zijn niet de enige. De gemeente Westland kent in ieder 

geval 83 echtparen die ook daadwerkelijk het naamgeluk hanteren met een dubbele 

zelfde achternaam. 

 

De meest voorkomende dubbele achternamen in het Westland zijn: Van den Berg 6 keer, 

Van Dijk 4 keer, Van den Ende 4 keer en natuurlijk Kester 5 keer en Zwinkels ook 5 keer. 

 

Druivenkwekers Hilde en Arnold Jansen vallen ook onder de categorie dubbele zelfde 

achternaam. Zelfs al schrijft de een er een extra S bij. Zij komen van dezelfde stamvader 

Hein Janssen met 2 SSen, maar toen mijn opa werd aangegeven bij de burgerlijke stand 

werd die tweede S vergeten. 
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Bastaarden van Oranje en Nassau. 

(door: de heer Theo Olierook) 

 

Een menselijke bastaard, onwettig kind of buitenechtelijk kind, is een kind van een vader 

en moeder, die niet met elkaar getrouwd zijn. Een buitenechtelijk kind kon geëcht worden 

wanneer de ouders alsnog huwden. Men sprak dan van een mantelkind omdat de bastaard 

met de mantel der liefde was bedekt. 

Vroeger dacht men dat bastaarden, in het geniep verwekt, ook geniepig van natuur 

zouden zijn. In veel landen was de bastaardij een schandvlek en bastaarden werden niet 

toegelaten tot veel beroepen. 

In Frankrijk daarentegen werd bastaard een eretitel. Willem de Veroveraar noemde 

zichzelf, toen hij al koning van Engeland was Willem de Bastaard. 

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er sinds 2007 meer buitenechtelijke 

eerstgeboren kinderen dan echtelijke eerstgeborenen. 

De geslachten Van Oranje en Nassau hebben tientallen bastaarden verwekt. Veel van 

deze bastaarden vonden hun laatste rustplaats in Ouderkerk aan de IJssel. 
https://www.hethuisvanoranje.nl/14%20Familiegraven/TombeNassaubastaarden.html 

 

 
 

Grafkelder Nassau-Bastaarden in de Nederlands Hervormde Kerk in 

Ouderkerk aan de IJssel. 
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Een kleine opsomming: 

- Prins Maurits, nooit getrouwd, verwekte acht kinderen bij zes vrouwen. Hij was heel 

goed voor zijn bastaarden en heeft ze ook erkend en financieel gesteund. De 

rekeningen worden bewaard in het Nationaal Archief. 

In de uitgave “Bloedverwanten van Prins Maurits” van “Ons Voorgeslacht” uit 

1993 worden o.a. de nazaten van deze bastaarden uitvoerig beschreven. 

- Willem van Oranje, twee kinderen bij twee verschillende vrouwen, maar zijn tweede 

vrouw kon er ook wat van, zij kreeg een dochter uit een relatie met haar advocaat 

Johan Rubens, de vader van de beroemde schilder. 

- Koning Willem I, Koning Willem II en Koning Willem III hadden buitenechtelijke 

kinderen. 

- Prins Hendrik maakte het wel heel erg bont, voor zover bekend had hij negen relaties 

waaruit zeker tien kinderen zijn geboren. 

- Van Prins Bernhard zijn twee buitenechtelijke dochters bekend bij twee vrouwen, 

Alicia von Bielefeld en Alexia Grinda. Deze kinderen kregen regelmatig een toelage 

voor levensonderhoud. 

Verondersteld wordt dat deze financiële verplichtingen Bernhard ertoe brachten zich te 

laten omkopen door een Amerikaanse vliegtuigfabrikant. 

Van Alexia is bekend dat zij altijd hartelijk ontvangen werd op Soestdijk. 

Na het overlijden van Bernhard deelden zijn twee buitenechtelijke dochters mee in de 

erfenis. 

 

Zie ook de uitgebreide websites: 
https://www.hethuisvanoranje.nl/10%20Bastaard%20Kinderen/Indexbastaardkinderen.

html 

en 

https://www.hethuisvanoranje.nl/14%20Familiegraven/TombeNassaubastaarden.

html 

 

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

 

WAPENFEITEN 

Heraldisch Tijdschrift en Gens Nostra 

 

In 2019 ontvangen alle leden naast Gens Nostra ook het Heraldisch Tijdschrift. 

Met ingang van 2019 komt het Heraldisch Tijdschrift als zelfstandige uitgave in de vorm 

van een middenkatern in Gens Nostra beschikbaar. Zo zijn beide bladen zelfstandig op 

te bergen of digitaal te lezen. 

De redacties zijn al druk doende met de voorbereiding. 

Het HB ontvangt regelmatig vragen welk bedrag er nu betaald moet gaan worden. 

Er zijn voor leden twee mogelijkheden: 

• Een (digitaal) lidmaatschap voor € 36,00 per jaar, waarbij u Gens Nostra en het 

Heraldisch Tijdschrift, na het inloggen, op uw beeldscherm kunt lezen. De 

tijdschriften zijn niet te downloaden! 
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• Een lidmaatschap voor € 45,00 per jaar, waarbij u beide bladen gedrukt per post 

ontvangt. 

De contributie van € 20,00 voor een abonnement voor leden op het Heraldisch Tijdschrift 

vervalt dus! 

Leden die nu een digitaal lidmaatschap hebben èn een abonnement op het Heraldisch 

Tijdschrift, krijgen een bericht om hun keuze kenbaar te maken, beide bladen digitaal, 

of, beide gedrukt. 

Niet leden met een abonnement op het Heraldisch Tijdschrift binnen Nederland blijven 

€ 30,00 per jaar betalen en als ze buiten Nederland wonen € 40,00 per jaar 

 

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

 

 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: 

H. Drevijn te Grou harm.drevijn@upcmail.nl 

Mevr. A. van der Jagt te Delft puurgenealogie@gmail.com 

Mevr. J.G. Goutier-Zwiers te Zoetermeer jgzwiers@hotmail.com 

 

Wijziging e-mailadressen: 

C.J. van der Putten te Rijswijk cjvdp50@gmail.com 

P.J. A. Baarslag te Den Haag p.baarslag@kpnmail.nl 

 

NB E-mailadressen, of wijziging van e-mailadres worden alleen vermeld na 

toestemming van de betreffende leden. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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WEBSITES 

Project: “365 dagen Delft” 

Stadsarchief Delft wil graag meer bekendheid geven aan de schatten die er worden 

bewaard. Ter gelegenheid van de nieuwe website start een nieuw, spannend project: 365 

Dagen Delft. 

Historici Gerrit Verhoeven en Ingrid van der Vlis gaan op zoek naar de mooiste, meest 

verrassende, belangrijkste en meest onverwachte stukken uit de collectie. 

Een jaar lang wordt op de website elke dag een stuk getoond en toegelicht. 

Zie: https://www.stadsarchiefdelft.nl/delft365/ en bekijk de afgelopen dagen. 

 

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

 

Culinair verleden 

Op 1 september 2018 was in het Informatie Centrum (=IC) Bunnik de landelijke NGV 

Communicatie-dag. Deze dag is de opvolger van de DIP-dagen, en later de PR-dagen. 

Hier kon iedereen kennis maken met ons nieuwe hoofd Communicatie: mevrouw Bea 

Werner en werden o.a. plannen voor de toekomst m.b.t. PR en Communicatie 

gepresenteerd. Bea Werner heeft beroepsmatig in de communicatie gewerkt en is voor 

de NGV meteen enthousiast aan het werk gegaan. 

Aan het slot van de bijeenkomst werd er een blik in het culinaire verleden gegeven door 

Christianne Muusers, ze is neerlandica en culinair historica. Ze gaf een korte presentatie 

met proeverij, hierbij kwam ter sprake een kookschrift uit de familie Clifford, een 

manuscript dat berust bij de Koninklijke Bibliotheek, onder de ‘Bijzondere Collecties’. 

Het zijn gerechten uit de keuken van de welgestelde burgerij van destijds. Christianne 

Muusers heeft ook een boek geschreven over oude recepten, het heet: “Het verleden op 

je bord. Vijf eeuwen receptuur uit de culinaire collectie van de Koninklijke Bibliotheek”. 

Uitgegeven bij: Karakter Uitgevers b.v., Uithoorn/Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 

2016. ISBN 9789045210360, de prijs van het boek is € 29,90. 

(zie: https://coquinaria.nl/hetverledenopjebord/). 

Wie meer wil weten over dit onderwerp, moet beslist eens kijken op haar website: 

https://coquinaria.nl/. 

In het welkomstwoord op deze site leest u: “Coquinaria is een website met recepten uit 

het verleden en heden. In februari 2002 ging deze site online, sinds die tijd verschijnen 

iedere twee maanden een nieuw historisch en een modern recept. Alle recepten zijn 

uitgeprobeerd en gefotografeerd door neerlandica en culinair historica Christianne 

Muusers, de drijvende kracht achter deze site.” U vindt daar naast recepten heel veel 

interessante informatie. Over Christianne zelf, leest u op https://coquinaria.nl/over/ 

daar kunt u, indien gewenst ook een gesigneerd exemplaar van haar boek bestellen. U 

kunt Christianne ook op Facebook vinden https://www.facebook.com/coquinaria1/. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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Geneal-IX 

In Nederland zijn talloze regionale en plaatselijke archieven, waar online scans van 

originele doop-, trouw-, begraaf-, en lidmatenboeken worden aangeboden. Ook zijn 

veelal akten van de Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister te raadplegen. Er is heel 

veel informatie digitaal en online beschikbaar, maar de grote vraag is: Waar vind je 

wat?  

 

Met de links op deze site, kunt u per provincie, per plaatsnaam, eenvoudig in één 

overzicht zien, welke boeken u online kunt raadplegen. U hoeft niet eerst te zoeken bij 

welk archief u moet zijn, om vervolgens te verdwalen in de aangeboden mogelijkheden, 

die een archief kan bieden. 

 

Momenteel zijn op Geneal-IX veel links naar DTBL-boeken geplaatst, evenals de akten 

van de Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister, maar op termijn zal de site aangevuld 

worden met links naar andere akten en documenten, die online beschikbaar zijn gemaakt 

in Nederlandse archieven. 

Website: https://www.genealix.nl/ 

 

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

 

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 

 

‘Word dan maar boer’. Het levensverhaal van Kees Bos 

 

Kees Bos, ‘Word dan maar boer’. Het levensverhaal van Kees Bos, z.pl. 2017, 98 blz., 

ill, geen ISBN, geen index (€ 12,00). 

 

De familienaam Bos komt in Zoetermeer en omgeving al lang en veelvuldig voor. 

Kees Bos, geboren te Zoetermeer op 14 mei 1936 als jongste kind van Cornelis Jan Bos 

en Cornelia van Schaik, beschrijft zijn leven in een verhaal over zijn jeugd, zijn 

boerenleven, zijn gezin en familie en de verhuizingen. Kees trouwt te Waddinxveen op 

27 januari 1960 met Marijtje van Klaveren. Ze wonen tot 1965 in Zoetermeer en 

verhuizen dan naar Gelderswoude, even ten noorden van Zoetermeer. Samen krijgen ze 

vier kinderen. Jongste zoon Maarten van 1968 is archiefmedewerker bij het Streekarchief 

Goeree-Overflakkee. In 1979 vertrekt het gezin naar Melissant, een dorp op Goeree-

Overflakkee en vijf later naar Ooltgensplaat, waar Kees met zijn vrouw nog steeds woont. 

In 1991 verkoopt Kees zijn bedrijf, stopt met boeren en verhuist met zijn vrouw naar een 

bungalow. In 2015 vieren ze samen hun vijf en vijftig jarig huwelijksfeest. 
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Het boek eindigt met twee duidelijke schema’s 

van de families Bos en Van Schaik, die terug 

gaan tot het midden van de negentiende eeuw. 

De familie Bos komt oorspronkelijk uit 

Bergschenhoek en de opa van de auteur, 

Maarten Bos (1856-1910) vestigt een smederij 

in Zegwaart. Grootvader van moederskant van 

de auteur is Willem van Schaik (1869-1962), 

geboren in Jutphaas. Als boerenknecht lukt het 

om eind negentiende eeuw een boerderij in 

Zegwaart te pachten en in mei 1895 ‘Hoeve 

Weltevreden’. Het laatste hoofdstuk ‘De 

tuinders van Van Schaik’ gaat over zes broers 

en zussen van de moeder van de auteur. 

 

De auteur beschrijft onder andere hoe hij zijn 

vrouw leert kennen en welke belangrijke rol 

zijn moeder er verder in speelt. Het harde 

leven als boer krijgt aandacht. Voor de auteur 

speelt zijn christelijk geloof een grote rol en hij 

beschrijft hoe hij later diaken is geworden. Het geheel is ruim met foto’s geïllustreerd. 

 

Leo van der Linden 

 

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

 

De Vliet langs Leidschendam en Voorburg 

 

Dit jubileumboek van de 35-jarige ‘Historische Vereniging Voorburg’ (HVV) gaat over 

de Vliet, het kanaal dat al eeuwenlang 

langs Rijswijk, Voorburg en 

Leidschendam stroomt en een 

onuitwisbaar stempel heeft gedrukt op 

deze steden en zijn bewoners. Dit is het 

eerste boek dat in zijn geheel aan de 

Vliet werd gewijd, van de prehistorie tot 

aan het heden. Alleen al de honderden 

afbeeldingen van kaarten, schilderijen, 

prenten, foto’s en ansichtkaarten 

schetsen een fraai totaalbeeld van de 

Vliet, mooi vormgegeven door Ronald 

Meekel. Het boek vermeldt veel nieuws 

over de Vliet, zowel over het ontstaan 

als over bijzondere gebeurtenissen. Tot 
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nu toe dachten historici dat de huidige Vliet dateert van circa 1200, maar er zijn 

aanwijzingen dat er in de achtste eeuw al een voorloper was, een riviertje waaraan 

wellicht Voorburg en Veur zelfs hun naam hebben te danken. Aan de hand van recente 

archeologische vondsten wordt ook beschreven hoe met name bij Leidschendam de Vliet 

een ander traject volgt dan het voormalige Romeinse Kanaal van Corbulo. De drie 

wandelingen langs de Vliet die ik in het boek beschrijf, staan vol met nieuwe 

wetenswaardigheden, maar zetten ook wel bekende zaken op een rij. Vooral het 

raadplegen van oude kranten leverde verrassende vondsten op. Zo zijn daar de 

geïllustreerde passages over de kunstzinnige familie De la Fargue, naast die over 

tekenmeester Lutgers. Zij voeren de top drie aan van de meeste en mooiste afbeeldingen 

van de Vliet. Ook enkele dichters die aan de Vliet vertoefden komen aan het woord onder 

wie Aart van der Leeuw en Bertus Aafjes. Maar er zijn ook oudere verhalen zoals die 

over ridder Willem van Soutelande, de kruisvaarder die in de middeleeuwen een hofstede 

aan de Vliet bezat en mooi staat afgebeeld op een altaarstuk. Ik schrijf over een Russische 

prins die zwemmend door de Vliet ontsnapt uit een verpleeginrichting. Er is een verhaal 

over Wilhelmina die genoeglijk over het ijs op de Vliet schaatst langs Voorburg en 

Leidschendam. En wat te denken van die prinses van Oranje die de kranten haalde met 

haar vorstelijke gegil, toen voor haar buiten aan de Vliet een boot werd overvaren. 

Verderop volgt een bericht over een locomotief die de Vliet inreed omdat de brugwachter 

zich had verslapen. Eerder werd een juwelier ten tonele gevoerd, die in zijn pas gekochte 

buitenplaats aan de Vliet een herberg was begonnen maar zich ontpopte als een heuse 

querulant. De buren beschuldigden hem ervan in zijn herberg onzedelijke praktijken toe 

te staan in de vorm van ‘vleeselijke conversatie’. Welk verhaal het mooiste is? Ik laat de 

keuze graag over aan de lezer die kan kiezen uit tientallen mooie verhalen over de Vliet. 

 

Andere leden van de HVV leverden eveneens een bijzondere bijdrage, onder wie Anne 

Jacobs over een van de oudste Vlietkaarten, Wiard Beek over de eerste windmolens en 

Constance Scholten over de theekoepels langs de Vliet. De bijdrage over de 

Leidschendamse sluis van Idsard Bosman, bestuurslid van Erfgoed Leidschendam en 

over de Hoornbrug door Hans van Rossum, voorzitter van de Historische Vereniging 

Rijswijk, maken van dit boek een uniek samenwerkingsproject. Ook de medewerking 

van Huygensmuseum Hofwijck en Museum Swaensteyn mag daarbij niet onvermeld 

blijven. 

 

Het boek is o.a. te koop bij Huygensmuseum Hofwijck en bij Museum Swaensteyn 

voor € 29,50 

ISSN: 1381-4672 

 

Dit artikel is met toestemming overgenomen van: 

http://www.keesvanderleer.nl/boek-de-vliet-langs-leidschendam-en-voorburg/ 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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AFDELINGSBIBLIOTHEEK 
 

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

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

de afdeling Delfland te raadplegen. 

Als u een boek uit onze collectie wilt raadplegen dan gelieve u contact opnemen met 

mevrouw Visser voor het maken van een afspraak: jbvisser@xs4all.nl. 
 

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

ARCHIEFNIEUWS 
 

Chatten met het Noord-Hollands Archief ! (pilot) 

Zit u in de avonduren op de website van het Noord-Hollands Archief (NHA) en komt u 

niet verder? Weet u niet waar u moet beginnen met zoeken? 

Het NHA schrijft op haar website: 

“Vanaf maandag 5 november 2018 hebben wij (NHA) hiervoor een oplossing. Wij 

starten dan met een pilot voor een chatfunctie. Zo willen wij het publiek op een 

laagdrempelige manier kennis laten maken met deze nieuwe manier van informatie 

vragen over de archieven en collecties bij het Noord-Hollands Archief. 

De chatfunctie wordt met name buiten de openingstijden aangeboden en vormt 

onderdeel van ons programma ‘digitale studiezaal’. 

In de pilotfase is de chatfunctie beschikbaar op maandag van 13.00 tot 16.00 uur en op 

woensdag- en vrijdagavond van 19.00 tot 22.00 uur. 

Via de chatknop in de rechterbovenhoek van onze website kunt u eenvoudig op deze 

momenten uw vraag stellen aan een van onze studiezaalmedewerkers en krijgt u meteen 

antwoord.” 

U vindt het Noord-Hollands Archief op: https://noord-hollandsarchief.nl/ 
 

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

ATRIA, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis 

ATRIA is gevestigd Vijzelstraat 20, 1017 HK Amsterdam. (tel: 020 - 665 08 20). De 

openingstijden zijn: dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.00 uur (e-mail: info@atria.nl). 

In de bibliotheek en het archief van Atria is actuele en historische informatie te vinden 

over vrouwen en genderverhoudingen in de samenleving. 

De collectie bestaat al sinds 1935 en draagt de naam Internationaal Archief voor de 

Vrouwenbeweging (IAV). 

De Collectie IAV is één van de oudste collecties over vrouwen en gender wereldwijd. 

Wat kunt u er vinden? 

Archieven, egodocumenten, tijdschriften, biografische knipselmappen, boeken, 

brochures, rapporten, scripties, Oral History interviews, beeld en audio items, objecten 

en documentatiemateriaal. 

Het is aardig de site eens te bekijken. Deze website vindt u op https://atria.nl/ bijv. 

https://atria.nl/bibliotheek-archief/collectie/ Er worden ook rondleidingen gegeven. 
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CURSUSNIEUWS 

Cursus Genealogie voor beginners. 

 

Wegens grote belangstelling organiseert de afdeling Delfland in samenwerking met het 

Stadsarchief Delft in januari/februari 2019 weer een cursus “Genealogie voor beginners” 

op vier woensdagmiddagen. 

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

Den Hoorn op 16 januari, 23 januari, 30 januari en 6 februari van 14.00 uur tot 16.30 uur 

en staat onder leiding van de heer Ron van Rooijen. 

De globale inhoud van de cursus is: 

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

overzicht genealogische bronnen; rondleiding door het 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 € 45,00 per persoon voor niet-NGV-leden en € 

35,00 voor NGV-leden. Daarvoor krijgt u cursusmateriaal en koffie/thee. Als u 

gedurende de cursus zich aanmeldt als NGV-lid, krijgt u de korting alsnog terugbetaald. 

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

De deelnamekosten 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. 

 

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

 

DIVERSEN 

 

Bomenverhalen uit Midden-Delfland. 

(Tentoonstelling in ‘Het Tramstation’ in Schipluiden) 

 

In ‘Museum Het Tramstation’, Otto van Zevenderstraat 2 te Schipluiden, is een 

tentoonstelling te zien over bomenverhalen uit heden en verleden. De kastelen, 

buitenplaatsen en de dominee van ’t Woudt hadden uitgebreide tuinen en boomgaarden. 

Bij boerderijen en langs de polderwegen stonden vroeger veel knotwilgen. 

Reeds in de IJzertijd werd dit hout voor de bouw van woningen gebruikt. Kasteel 

Keenenburg is voor een deel op scheepshout gebouwd. In Den Hoorn stonden vier 

houtzaagmolens, waar veel bomen werden verwerkt. De dorpen van Midden-Delfland 

bezaten timmerwerkplaatsen en wagen- en rijtuigmakerijen. Afnemers van de 
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houtproducten waren vooral boeren uit de omgeving. In de tentoonstelling wordt ook 

uitgebreid stilgestaan bij de recent verrichte bomeninventarisatie in Midden-Delfland. 

Liefhebbers van bomenverhalen zijn hartelijk welkom in het tramstation. 

De openingstijden van het museum zijn woensdag, zaterdag en de eerste zondag van de 

maand van 14.00-16.00 uur. De tentoonstelling loopt t/m 30 maart 2019. Zie de website: 

http://www.tramstationschipluiden.nl/ 

 

Simon de Wit 

 

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

 

Canons van Zuid-Holland 

 

Op woensdag 28 november 2018 is, tijdens een netwerkbijeenkomst in Het Mauritshuis, 

het “Zuid-Hollands digitaal platform cultureel erfgoed” gelanceerd. De url is: 

https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/steunpunt-digitalisering-

erfgoedcollecties/lancering-canon-van-zuid-holland-erfgoed-in-de-spotlights/. 

Het vernieuwde digitale platform is onderdeel van het programma “Digitalisering 

Cultureel Erfgoed Zuid-Holland”. Met dit programma stimuleert de provincie, samen 

met Prins Bernhard Cultuurfonds (afdeling Zuid-Holland) en Erfgoedhuis Zuid-Holland, 

collectiebeherende erfgoedinstellingen, zoals musea, historische verenigingen, enz., hun 

collecties digitaal te ontsluiten en te promoten. De provincie stelt hiervoor in 2018 en in 

2019 € 150.000 per jaar beschikbaar. 

 

Samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds (afdeling Zuid-Holland) en het Erfgoedhuis 

Zuid-Holland biedt de provincie erfgoedinstellingen drie programmaonderdelen aan die 

het digitaal beschikbaar kunnen maken van erfgoedcollecties ondersteunen. Ook helpen 

zij zo de instellingen hun erfgoedcollecties te professionaliseren en promoten. 

 

Leo Heurter 

 

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

 

 

 

Aan dit nummer werkten mee: 

- Th. Olierook, John Radeckerkade 39, 2552 WP Den Haag, tel. 070-3975735 e-mail: 

tholier@hotmail.com. 

- K. van der Leer, e-mail: keesvanderleer@gmail.com. 

- S.C.M. de Wit, Schouw 91, 2636 DH Schipluiden, tel. 015-3809353, e-mail: 

scmdewit@kabelfoon.nl 

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

Rooijen en L.P. Heurter. 
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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 



 

 

 
 

Dhr. Willem van der Velden tijdens zijn voordracht op 11 oktober 2018: “De lange 

mars van Jean Jacques Emanuël Bécue. De verweven levens van een Franse 

soldaat en een Hollandse patriot” 
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