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JAARGANG 28, No 1, maart 2019 

 

MEDEDELINGENBLAD 
 

Van het Bestuur en de Redactie: 
 

Eind januari 2019 heeft de Tweede Kamer gesproken over een wetsvoorstel m.b.t. tot het 

voeren van dubbele achternamen. Dit jaar komt er een wetsvoorstel om ouders die kans 

te geven. Nu is het in Nederland niet mogelijk om je kind jouw eigen achternaam én de 

achternaam van je partner te geven, maar daar komt dus mogelijk verandering in. 

Een kind dat nu wordt geboren binnen een huwelijk (of geregistreerd partnerschap) 

tussen een man en vrouw krijgt nu automatisch de achternaam van de vader. Sinds 1998 

is het ook mogelijk volgens de wet om de achternaam van de vrouw te kiezen, al kreeg 

in 2016 slechts 8,7 procent van alle kinderen de achternaam van de moeder. 
 

Het voordeel van dubbele achternamen is voor toekomstige genealogen evident: In een 

oogopslag ziet men dus de achternaam van de twee ouders. Natuurlijk is er ook wel wat 

op aan te merken: Door de diverse mogelijkheden achternamen te mengen en voor 

kinderen van ouders met een dubbele achternaam kan het gebeuren dat de achternaam 

van de stamvader verdwijnt. 
 

Verderop in dit Mededelingenblad nog 2 artikelen over dit onderwerp. 
 

Namens het bestuur en de redactie: 

Leo Heurter en Anny Käyser-van der Zee 

 

en ..... 

Volgt u de afdeling al op                         en                         ?  

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

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

een kijkje te nemen. 
 

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

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

Broekhuizen uit Lisserbroek.Sinjoren is de (bij)naam voor inwoners van Antwerpen, 

daterend uit de tijd van de Spaanse inquisitie. We volgen immigranten die na de Val 

van Antwerpen (1585) naar het noorden uitweken en hier hun sporen hebben verdiend. 

Denk aan namen als Plancius en Vingboons. Na de pauze gaat het over individuele 
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immigranten, met namen als bijv. Vondel, Six en Van Baerle, die iedereen bekend 

zijn.   

Voor de uitgebreide voorbeschouwing zie Mededelingenblad 2018 / 4, blz.2355. 
 

• 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 Afdelingsleden Vergadering. 
 

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

• Donderdag 12 september 2019 om 20.00 uur. 

• Donderdag 17 oktober 2019 om 20.00 uur (3de donderdag i.v.m. beschikbaarheid zaal). 

• Donderdag 14 november 2019 om 19.30 uur Afdelingsledenvergadering. 
 

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

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

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

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

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

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

van de afdeling. 

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

Delft om 18.43 en 19.13 uur en van station Zoetermeer om 18.39 en 19.09 uur. De halte in Delfgauw 

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

Delfgauw richting Delft: 21.58, 22.58, uur, richting Zoetermeer: 22.29, 23.29 uur. I.v.m. de 

afsluiting voor alle verkeer van de Sebastiaansbrug in Delft, zijn ook de bustijden en de route iets 

gewijzigd. (Kijk voor de dienstregeling op: https://www.connexxion.nl/) 

Wij brengen de mogelijkheid van carpooling nogmaals onder uw aandacht. 

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

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

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

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

Zoals gebruikelijk wordt er in de zaal niet gerookt! 

Introducés zijn van harte welkom. 
 

De afdelingsavonden worden op basis van ideeën van het afdelingsbestuur ingevuld. Dit 

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

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

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

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

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

Bijeenkomsten van anderen: 
 

NGV afdeling Rijnland 

Op 16 april 2019 om 20.00 uur 'Archiefonderzoek in België'  

Herman  Jorens, lid van de 'Vlaamse Vereniging voor Familiekunde' afdeling 

Antwerpen, neemt ons mee naar de archieven in België. Deze Vlaamse genealoog zal 
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ons vertellen over de gewestelijke structuur van België, de plaats van de (rijks)archieven, 

de hulpdepots en de vele andere archieven die België rijk is. In een ander land is het altijd 

anders zoeken dan we in Nederland gewend zijn. Waar kun je bijvoorbeeld het best op 

zoek gaan naar de DTB-registers, successieaangiften, vreemdelingendossiers, 

plattegronden en kaarten? Natuurlijk zal hij ons ook de weg wijzen in de Belgische 

digitale wereld voor genealogen. 

De lezing wordt om 19.30 uur voorafgegaan door een korte afdelingsleden-

vergadering. 
 

Lezingen Historische Vereniging Oud-Schipluiden 

Keenenburg 

Op dinsdag 26 maart 2019 om 20.00 uur houden Hans Koot (archeoloog) en Jacques 

Moerman (historicus) een lezing over de Keenenburg in Schipluiden. Zij spreken 

respectievelijk over de bouwgeschiedenis en de bewoners van dit kasteel en verwerken 

de nieuwste inzichten in hun verhalen. De Keenenburg domineerde het dorp Schipluiden 

ruim vierhonderd jaar. In 1798 werd het kasteel gesloopt. Er zijn plannen om de 

hoofdburcht in staalbouw op de oorspronkelijke plaats te reconstrueren. De lezing vindt 

plaats in 'Het Notenschip', Schoolplein 4, 2636 GB Schipluiden. 
 

Abtswoude en Den Hoorn 

Op donderdag 2 mei 2019 om 20.00 uur houdt Henk Groenendaal een lezing over de 

verdwenen boerderijen van Abtswoude. Zij moesten plaatsmaken voor de 

stadsuitbreiding van Delft. De bebouwing in het groene deel van de Abtswoudsepolder 

(nu gemeente Midden-Delfland) komt ook aan bod. In de pauze wordt het Historisch 

Jaarboek Schipluiden 2018 gepresenteerd en uitgereikt. Hierna vindt de vertoning plaats 

van een bijzondere film over Den Hoorn in 1959. De opkomende tuinbouw domineerde 

toen nog het dorpsbeeld. Op treffende wijze wordt de levendigheid van Den Hoorn in 

veel facetten voor het voetlicht gebracht. De bijeenkomst vindt plaats in 'De 

Hoornbloem', Koningin Julianaplein 1, 2635 HD Den Hoorn. 

Belangstellenden zijn op beide avonden hartelijk welkom. 
 

De Gouden 'DAG van de HAAGSE geschiedenis' 2019 

wordt gehouden op zaterdag 13 april 2019. Al ruim 10 jaar organiseert het Haags 

Gemeentearchief de Dag van de Haagse Geschiedenis. Het doel van deze Dag is om alle 

inwoners van de stad bekend te maken met de rijke geschiedenis van Den Haag èn hen 

dit zelf ook te laten ontdekken. Waar liggen de wortels van Den Haag en de Hagenaars? 

Ook dit jaar werken vele erfgoed- en culturele instellingen en organisaties in Den Haag 

samen om dit doel te bereiken. U bent welkom op het Plein! Het Plein is festivalterrein 

en het middelpunt van alle activiteiten. Hier vindt u  de informatiemarkt. Op deze markt 

kunt u bij verschillende kraampjes tickets halen voor activiteiten. Onder programma 

vindt u alle activiteiten die de deelnemers aan de 'Dag van de Haagse Geschiedenis' 

organiseren, hoe laat de activiteit begint en of het iets kost. Let op: Als u mee wilt doen 

moet u altijd eerst een ticket halen op het Plein! (tenzij anders vermeld). 

Alle informatie,foto's, filmpjes en het uitgebreide programma is te vinden op:  

http://www.dagvandehaagsegeschiedenis.nl/?p=programma  
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Ledenbestand 
 

Nieuwe leden: 

nr. 135341 dhr. R. Roodenburg, Nassau Dillenburgstraat 3A, 2596 AB Den Haag 
 

Adreswijziging: 

nr. 127324 dhr. H. Faber, Koningin Wilhelminastraat 20, 2678 EM De Lier 
 

Op 31-01-2019 telde de afdeling: 255 leden en 18 bijkomende leden. De NGV telde op 

31-01-2019 6405 leden en 586 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 verzorgde namens het afdelingsbestuur de verwelkoming en introductie van 

nieuwe leden. Hij gaf informatie over de afdeling en peilde tevens de interesses van de nieuwe leden. 

Wij zoeken een opvolger voor Gerard Velders voor deze activiteit. 
 

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

BESTUURMEDEDELINGEN 
 

INLOOPSPREEKUUR VOOROUDERONDERZOEK 

(door: Ron van Rooijen) 
 

Ook in 2019 houden we 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 

inloopspreekuur 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: 

10 april, 8 mei en 12 juni. 

In juli en augustus is er geen spreekuur. 

De data voor het najaar worden in het volgende Mededelingenblad bekend gemaakt. 
 

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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AFDELINGSLEDENVERGADERING 
 

Op donderdag 9 mei 2019 houden we onze halfjaarlijkse afdelingsledenvergadering. Dit 

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

Vergadering op 25 mei a.s. aan bod zullen komen en om de afdelingsafgevaardigden naar 

deze vergadering waar nodig te kunnen mandateren. 

De vergaderstukken voor de ALV treft u hierna aan. 
 

AGENDA voor de afdelingsledenvergadering van 9 mei 2019, aanvang ca. 21.30 uur. 

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Verslag van de afdelingsledenvergadering van 8 november 2018 

4. Jaarverslag van de secretaris over 2018 

5. Financiën: 

a. Jaarverslag van de penningmeester over 2018 

b. Verslag van de afdelingskascommissie 

c. Verkiezing van de nieuwe afdelingskascommissie 

6. Bestuursverkiezing: 

a. Rooster van aftreden: 

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

• 2019 Lid dhr. G.J.L.M. Velders 

• 2020 Lid dhr. mr. P.C. Kaiser 

• 2021 Voorzitter dhr. ing. L.P. Heurter 

• 2021 Lid dhr. Ir. R. van Rooijen 

• 2021 Secretaris dhr. L.F. van der Linden 

b. Mevr. A.P.J. Käyser - van der Zee treedt af en stelt zich herkiesbaar. Dhr. 

G.J.L.M. Velders treedt af en stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor 

om de mevr. A.P.J. Käyser - van der Zee te herkiezen. 

c. Het bestuur is op zoek naar twee algemene bestuursleden. 

7. Verslag Algemene Vergadering van 24 november 2018. 

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

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

en de heer Van der Linden als plaatsvervangend afgevaardigde. 

9. Agendapunten voor Algemene Vergadering van 25 mei 2019. 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 
 

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

CONCEPT VERSLAG VAN DE AFDELINGSLEDENVERGADERING van de NGV 

Afdeling Delfland, gehouden op 8 november 2018 in het Kerkelijk Centrum in 

Delfgauw. 
 

Aantal aanwezigen: 14 (11 leden en 3 bestuursleden) 

Notulist: dhr. G.J.L.M. Velders 
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Afwezig met kennisgeving: 10 leden. Te weten de heren W.L.C. van Bavel, M.J. 

Bontenbal, L.P. Heuter, P.C. Kaiser, W. v.d. Kooij, L. v.d. Linden, J. Noort, P.H.H. 

Scharp, S.C.M. de Wit en mevrouw P.H.Th. Dumon. 
 

1. Opening 

Voorzitter mevrouw A.P.J. Käyser-van der Zee opent de vergadering om 21.45 uur. 

2. Ingekomen stukken 

De voorzitter, mevrouw Käyser - van der Zee deelt mede dat de stukken voor de AV 

van 24 november 2018 zijn ontvangen.  

3. Verslag van de afdelingsledenvergadering van 12 april 2018 

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

4. Verslag van de Algemene Vergadering van 12 mei 2018 

Het verslag wordt ter kennisgeving aangenomen als informatief stuk. 

5. Bespreking van informatie vanuit het HB met betrekking tot de landelijke Algemene 

Vergadering van 24 november 2018 

• De voorzitter neemt de agenda van deze vergadering globaal door.  

• De penningmeester mevrouw A.P.J.  Käyser - van der Zee licht toe dat er een 

verschil is tussen  de methodiek van boekhouden van de vereniging en sommige 

afdelingen. Dit kan resulteren in verschillen in  eindsaldi op rekeningen. Beide 

methodieken geven uiteindelijk een juist resultaat te zien. Voor ons als afdeling 

zijn de bevindingen van de afdelingskascommissie doorslaggevend. 

• De heer R. van Rooijen geeft een toelichting op de jaarrekening 2017. Het eigen 

vermogen is gedaald. De afschrijvingen over 2017 zijn -€ 108.000 tegenover 

€ 31.000 in 2016, veroorzaakt door de boekwinst op de verkoop van het pand te 

Weesp. 

• De huisvestingskosten zijn gestegen vanwege de kosten van de verhuizing naar 

Bunnik (€ 64.000). 

• De contributie-ontvangst over 2017 is € 7.000 minder. 

• Mevrouw A.P.J.  Käyser - van der Zee vraagt de vergadering in te stemmen met 

de agendapunten 4.1 t/m 4.4 (Jaarrekening en decharge HB). 

• De heer R. van Rooijen licht het werkplan 2019 toe (agendapunt 4.5). De 

speerpunten zijn: 

- behouden leden en aantrekken nieuwe, 

- verbetering van de dienstverlening aan de leden, 

- het behouden en werven van medewerkers/vrijwilligers. 

• Tevens zal een onderzoek gestart worden naar medezeggenschap i.v.m. de 

afdelingen zonder bestuur. Per afdeling zal een coördinator voor activiteiten 

aangesteld worden. 

• Mevrouw A.P.J.  Käyser –van der Zee geeft aan dat de website verder verbeterd 

zal worden, zowel qua inhoud als vindbaarheid. Mogelijk wil de NGV aansluiten 

bij Atlantis, het systeem van de archieven, waardoor leden direct toegang zouden 

kunnen verkrijgen tot de content van de archieven. 
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• De heer R. van Rooijen geeft aan dat diverse zaken van het Informatiecentrum in 

Bunnik zoals bibliotheekcatalogus en stambomen, on-line gezet zullen worden, 

alsmede de advertenties van Delfland. 

• Het Heraldisch tijdschrift zal als inlegkatern in Gens Nostra opgenomen worden. 

Alleen voor derden zal een los tijdschrift blijven. Als gevolg hiervan vervalt het 

bijkomend lidmaatschap voor heraldiek. 

• In verband met de perikelen rond de jaarrekening 2017 (ziekte penningmeester, 

het ontbreken van de nodige boekhoudkundige kennis in het HB en het ontbreken 

van kennis van de NGV bij de accountant) zal een financiële adviescommissie 

ingesteld worden. 

• De begroting voor 2019 vertoont een tekort van € 76.000, net zoals in 2018. 

• Mevrouw A.P.J.  Käyser - van der Zee geeft een toelichting op de samenstelling 

van het HB (agendapunt 5 AV): 

- De heer H. Klap treedt af wegens ziekte, 

- De heer J. van Zweeden treedt af, 

- De heer A.G. Bakker, hoofd ICT, wordt voorgesteld als nieuw HB-lid, 

- De heer P. de Bruin treedt af als voorzitter op eigen verzoek, 

- De heer J.A.M. Taalman wordt voorgesteld als nieuwe voorzitter. 

De vergadering gaat akkoord met deze wijzigingen in het HB. 

6. Rondvraag 

De heer J.J. Schneider oppert het idee van een boekenmarkt op een afdelingsavond, 

teneinde wat geld in het laatje te brengen. 

De heer R. van Rooijen stelt voor een bijdrage aan niet-leden te vragen op de 

afdelingsavonden. De vergadering vraagt of dan niet het risico bestaat dat mensen 

wegblijven? Het bestuur heeft hier ook aan gedacht en zal e.e.a. evalueren. 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 
 

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

CONCEPT JAARVERSLAG van de SECRETARIS over 2018 
 

Het Bestuur 
 

Bestuur 

Dhr. ing. L.P. Heurter Voorzitter 

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

Dhr. L.F. van der Linden Secretaris 

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

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

Dhr. Ir. R. van Rooijen Lid en afdelingswebmaster 
 

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

Dhr. L.F. van der Linden is plaatsvervangend afdelingsafgevaardigde. 
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Het bestuur heeft in 2018 zeven keer vergaderd, 3 januari, 14 februari, 28 maart, 2 mei, 

6 juni, 12 september en 31 oktober. De vergaderingen werden gehouden ten huize van 

bestuursleden. Belangrijke onderwerpen van discussie waren het programma voor de 

afdelingsavonden, het knipselproject, de afdelingswebsite, de Zuid-Hollanddag, de 

nieuwe website, huisstijl en het logo, het afdelingsblad, het regio-overleg, de 

afdelingsleden-vergaderingen en de Algemene Vergadering van de NGV. Verder is 

onderling gecommuniceerd via e-mail, waardoor de bestuursleden zo goed mogelijk op 

de hoogte bleven van het gebeuren binnen de NGV en de afdeling. 
 

Leden 

Op 31 december 2018 omvatte de afdeling Delfland 253 leden en 17 bijkomende leden. 
 

Financiën 

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

landelijke vereniging. 
 

Afdelingsperiodiek 

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

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

Mevrouw A.P.J. Käyser – van der Zee leverde diverse bijdragen, verzorgde de 

controle(s) van het blad, zorgde dat het gedrukt werd en bracht het weg voor verdere 

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

informatie voor de diverse rubrieken te verzamelen, te vervaardigen en te bewerken. 

Kopij kwam nauwelijks binnen, maar voornamelijk door zelf iets te schrijven, of door 

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

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

Het afdelingsblad wordt uit promotionele overwegingen naar diverse bibliotheken, 

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

het blad redelijk tot goed gelezen wordt. Dit blijkt uit reacties. Vanwege de nieuwe 

wetgeving (de AVG) mogen adresgegevens en e-mailadressen bij de ledenmutaties niet 

meer – zonder nadere toestemming – worden vermeld. De heer P.H.H. Scharp uit 

Pijnacker is bereid de inhoudsopgave en index 2015 tot en met 2017 te maken, in 

aanvulling op de inhoudsopgave van 1991 tot en met 2014, die al op website 

raadpleegbaar is. Voor de periode daarna moet een andere persoon gezocht worden om 

deze klus te klaren. Leden in het buitenland ontvangen, gezien de hoge verzendkosten, 

een digitale versie van het blad. 
 

Afdelingsbijeenkomsten en excursies 

• Op 11 januari hield de heer Robert Philippo (uit Hardinxveld-Giessendam) een 

boeiende voordracht over “Migratie”. De avond werd bezocht door 37 personen. 

• Op 8 maart verzorgde mevrouw Welmoed Bons (uit Leiden) een boeiende lezing over 

het “NIMH”. Deze avond werd bijgewoond door 28 personen. 

• Op 12 april waren er drie korte lezingen van leden (mevrouw Molema-Smitshoek, de 

heer Nowee en de heer Velders). Deze avond werd voorafgegaan door de 
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afdelingsledenvergadering. Bij de vergadering waren 15 personen aanwezig en de 

presentatie daarna trok 17 toehoorders. 

• Op 13 september bracht de heer Paul Tjeertes (uit Wormer) een boeiende voordracht 

over “De Nederlandse schutterij door de jaren heen”. De voordracht werd gevolgd 

door 36 aanwezigen. 

• Op 11 oktober verzorgde de heer Willem van der Velden (uit Den Bosch) een boeiende 

lezing getiteld “De lange mars van Jean Jacques Emanuël Bécue. De verweven levens 

van een Franse soldaat en een Hollandse patriot”. Er waren 27 aanwezigen. 

• Op vrijdag 12 oktober was de afdeling met tien personen op excursie naar restauratie-

atelier ‘Hoogduin’ in Delft-Zuid aan de Lagosweg 39. Willem Hoogduin leidde ons 

rond. 

• Op 8 november heeft de heer Arnold Arkesteijn (uit Naaldwijk) een lezing gehouden 

over “Westlanders van Duitse afkomst”. De avond werd afgesloten met de najaars-

afdelingsledenvergadering. De ledenavond trok 32 personen terwijl de 

afdelingsledenvergadering werd bezocht door 14 leden. 
 

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

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

aan de leden en belangstellenden met een bekend e-mailadres. De heer Velders stuurde, 

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

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

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

een vrij uitgebreid artikel met foto over het voorouderspreekuur in ‘Delft op Zondag’. 
 

Promotie en representatie 

• Op 13 januari waren mevrouw Käyser - van der Zee en de heer Van Rooijen, namens 

de afdeling, present bij de NGV-nieuwjaarsreceptie in het Informatiecentrum in 

Bunnik. 

• Op 19 januari was mevrouw Käyser - van der Zee namens de afdeling aanwezig bij de 

opening van de tentoonstelling ’Familiaal’ in ‘Museum Het Tramstation’ in 

Schipluiden. De, door de Historische Vereniging Schipluiden georganiseerde, 

tentoonstelling ging over genealogieën van bekende families in Schipluiden en Den 

Hoorn. 

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

'Voorouderspreekuur' te vertellen. 

• Op 24 februari waren mevrouw Käyser - van der Zee en de heer Van der Linden 

aanwezig bij de speciale bijeenkomst vanwege het 70-jarig bestaan van de afdeling 

Amsterdam e.o., onderwerp van de bijeenkomst was: ‘Antwoorden over DNA en 

Genealogie’. 

• Op 7 april waren mevrouw Käyser - van der Zee en de heer Van Rooijen aanwezig bij 

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

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

HB), gesprekspartners. 
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• Op 12 mei waren mevrouw Käyser - van der Zee en de heer Van der Linden, 

respectievelijk als afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde, aanwezig bij de 

Algemene Vergadering van de NGV in Driebergen. 

• Op 17 mei waren de afdelingsbestuursleden in Delft bij een eerste oriënterende 

vergadering over een mogelijk te houden Zuid-Hollanddag gezamenlijk met de 

afdelingen Rotterdam en Rijnland. Hierbij waren ook de NGV-voorzitter de heer De 

Bruin en het hoofd Communicatie mevrouw Werner aanwezig. 

• Op 1 juni nam mevrouw Käyser - van der Zee deel aan de door het ‘Erfgoedhuis Zuid-

Holland’ georganiseerde ‘Workshop over de nieuwe Europese privacywetgeving de 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)’ in Delft. 

• Op 19 juni waren de afdelingsbestuursleden in Delft voor een tweede vergadering 

samen met de afdelingen Rotterdam en Rijnland over een mogelijk te houden Zuid-

Hollanddag. De heer Taalman was hierbij namens het HB en als voorzitter van de 

‘Stichting Evenementen NGV’ aanwezig. 

• Op 1 september waren mevrouw Käyser - van der Zee en de heer Velders aanwezig 

bij de NGV-Communicatiedag in Bunnik. 

• Op 4 september was mevrouw Käyser - van der Zee bij de Workshop ‘Themafonds 

Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland’; bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland in 

Delft. Hier werd informatie gegeven door het ‘Prins Bernhard Cultuurfonds’ over het 

(digitaal) aanvragen en de criteria die voor het fonds gelden. Het ‘Themafonds 

Digitalisering’ is onderdeel van het Steunpunt Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-

Holland en financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland en het 

Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling Zuid-Holland 

[https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/agenda-en-

cursussen/2018/september/egh-digitalisering-cursus-themafonds-aanvragen/]. 

• Op 29 september was mevrouw Käyser - van der Zee, op uitnodiging aanwezig bij de 

negende ‘Naamgenotendag’ van de Stichting Familie Van der Kooij, in Schipluiden. 

• Op 6 oktober waren mevrouw Käyser - van der Zee en de heer Van der Linden bij het 

70-jarig jubileum van de afdeling Amsterdam. 

• Op 20 oktober waren mevrouw Käyser - van der Zee en de heer Van Rooijen present 

bij de Workshop voor NGV-webredacteuren in Bunnik. 

• Op 27 oktober was de heer Heurter aanwezig bij het Voorzittersoverleg in Bunnik. 

• Op 10 november waren mevrouw Käyser - van der Zee en de heer Van Rooijen 

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

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

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

afdeling ’s-Hertogenbosch-Tilburg was ook aangeschoven in verband met 

toekomstige samenvoeging met de afdeling West-Noord-Brabant. 

• Op 24 november waren mevrouw Käyser - van der Zee en de heer Van der Linden, 

respectievelijk als afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde, aanwezig bij de 

Algemene Vergadering van de NGV in Driebergen. 

• Op 28 november gaf de heer Velders een interview over genealogie aan Radio West. 
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Het verzoek hiertoe was binnengekomen via Radio West naar aanleiding van een 

aankondiging van het voorouder inloopspreekuur te Delft. 

• Op 28 november was de heer Heurter aanwezig bij de netwerkbijeenkomst over ‘de 

digitalisering van cultureel erfgoed in Zuid-Holland’ in het Mauritshuis in Den Haag. 

Met dit programma stimuleert de provincie, samen met het Prins Bernhard 

Cultuurfonds (afdeling Zuid-Holland) en Erfgoedhuis Zuid-Holland, 

collectiebeherende erfgoedinstellingen hun collecties digitaal te ontsluiten en te 

promoten. De provincie stelt hiervoor in 2018 en in 2019 € 150.000,- per jaar 

beschikbaar [https://www.erfgoedhuis-zh.nl/nieuws/nieuws/2018/erfgoed-in-de-

spotlights-met-lancering-canon-van-zuid-holland/]. 
 

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

gemeentegidsen in ons gebied geactualiseerd werden. 
 

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

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

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

is ook betrokken bij de webredactie van de landelijke site. 
 

De bijeenkomsten en het Voorouderonderzoek worden de leden en belangstellenden ook 

steeds per mail aangekondigd. Het gaat per keer om bijna 400 geadresseerden. 
 

Aanwezigheid op Internet 
 

Afdelingswebsite 

Eind 2017 is de afdelingswebsite, http://delfland.ngv.nl, een onderdeel van de landelijke 

NGV-site overgezet naar de nieuwe site van de NGV www.ontdekjouwverhaal.nl. Onze 

afdeling heeft daar ook een eigen pagina. Dit jaar waren er 771 unieke bezoeken, dat is 

gemiddeld 15 per week. Dat is circa 20 % lager dan voorgaande jaren op de oude site 
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Twitter 

Ons Twitter-account @NGV_DFL heeft 131 volgers, te weten: 86 personen en 45 

organisaties. Er zijn 10 tweets verstuurd, voornamelijk met aankondigingen voor onze 

activiteiten. En we hebben 13 tweets van anderen geretweet. 
 

Facebook 

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

110 volgers. In 2018 zijn er 11 berichten geplaatst en 15 berichten van anderen gedeeld. 
 

Inloopspreekuur 

Ook in 2018 hebben de heren Van Rooijen en Velders in samenwerking met het Archief 

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

september) van 14 tot 16 uur een inloopspreekuur Voorouderonderzoek gehouden . Vóór 

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

zes personen per keer. 

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

4 6 6 1 3 1 - - 0 2 5 0 

Het zijn steeds zeer geanimeerde bijeenkomsten. Het spreekuur wordt gehouden in 

Stadsarchief Delft, Gantel 25 te Den Hoorn. 
 

Cursus Stamboomonderzoek 

In april en mei heeft de heer Van Rooijen met assistentie van de heer Velders een cursus 

Stamboomonderzoek verzorgd voor de vereniging van gepensioneerde Shell-

medewerkers VOEKS in Rijswijk. Voor de cursus is gebruik gemaakt van het 

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

en door NGV afdeling Oostelijk West-Friesland. De heer van Rooijen heeft het 

cursusmateriaal aangepast aan het gewenste programma. Aan de cursus namen 14 

personen deel. De cursus werd om de 2 weken gehouden op 4 middagen van 14.00 tot 

16.30 uur. Het programma was: 

1e middag: Wat is stamboomonderzoek?; 

2e middag: Bronnen 19e en 20e eeuw, zoeken op internet; 

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

4e middag: Bronnen 17e en 18e eeuw, zoeken op internet, inleiding paleografie. 

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

waren zeer tevreden over het gebodene. 
 

In oktober/november is deze cursus in samenwerking met stadsarchief Delft ook 

gehouden in het stadsarchief te Den Hoorn voor 14 deelnemers. In het cursusprogramma 

was nu ook een rondleiding door het archief en een workshop paleografie, verzorgd door 

de archivaris Bas van der Wulp, opgenomen. 

De cursus was na publicatie in de huis-aan-huisbladen in Delft e.o. in één week 

volgeboekt. Daarom zal er begin 2019 nog een cursus worden gehouden voor de mensen 

die op de wachtlijst waren geplaatst. 
 

  



___________________________
 Mededelingenblad Afd. Delfland- 2019 / 1 

___________________________
 

 © NGV afdeling Delfland 2385 

Genealogisch Helpdesk 

Dit jaar ontvingen wij tien verzoeken voor hulp bij vastgelopen onderzoek. De meeste 

zijn naar tevredenheid afgehandeld. Enkele lopen nog door naar volgend jaar. 

De implementatie van de nieuwe NGV website op 4 november 2017 heeft voorlopig 

geleid tot wat aanpassingen in de teksten en de toevoeging van een web vragenformulier 

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

NGV site. 

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

Digitalisering Delflandse advertentiecollectie 

Dit jaar zijn de indexen van alle jaren behalve 2018 op de lokale pc ingevoerd. Er zijn 

begin 2018 5000 scans ingevoerd. De advertenties 2017 en 2018 blijven gespreid 

binnenkomen. Dit leidt tot vertragingen bij de invoer op de pc en op de website. 

Nog regelmatig worden er advertenties aangeleverd zonder datumvermelding. Wij 

verzoeken de knippers in voorkomend geval de datum en naam van de krant op de 

achterzijde van de advertentie te schrijven, aangezien we ze anders moeilijk kunnen 

verwerken. 

De nieuwe NGV-website heeft nog geen voorzieningen paraat om databases te kunnen 

raadplegen. Hier wordt aan gewerkt. Het aantal raadpleegbare advertenties op de website 

per 1 januari 2019 is: 73.140 (was 1 januari 2018: 68.168). De verwachting is dat de 

advertenties in 2019 weer digitaal raadpleegbaar zijn. 

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

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

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

Carlquist, R.W. Poortier, H.T.M. Smit, J.H.M. Veenman en G.J.L.M. Velders en de 

dames P.H.Th. Dumon en P. Fransoo–Sonneveld. De heer Smit verzorgt het knipwerk 

van de Delftse Post, Delft op Zondag en AD Haagse Courant regio Delft. Alle knippers 

en knipsters bedanken we voor de bijdragen! 
 

Welkomstgesprekken 

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

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

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

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

In 2018 werden de namen van in totaal tien nieuwe leden en twee overgekomen leden 

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

kon er het afgelopen jaar slechts één (welkomst)gesprek gehouden worden. 
 

Carpoolen 

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

vraag binnen die meestal gehonoreerd kan worden dankzij een aantal 

“reservechauffeurs”. 
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Een enkele keer konden we een bezoeker aan het einde van de avond nog aan een lift 

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

anders de bus zou missen. 
 

Afdelingsbibliotheek 

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

De lijst van de aanwezige boeken en tijdschriften is op dit moment via de website van de 

afdeling Delfland tijdelijk niet te raadplegen. 
 

Afdelingsarchief 

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

Leo van der Linden, secretaris NGV afdeling Delfland. 
 

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

WETENS(W)AARDIGHEDEN 
 

Dubbele achternamen (1) 

(door: de heer Theo Olierook) 
 

Rond 1885 heeft Winkler het in zijn beroemde boek over geslachtsnamen. Het 

Meertensinstituut heeft het in de jaren 40 over familienamen. Tegenwoordig heeft men 

het meestal over achternamen. En nu over de dubbele achternaam. 

Aan mensen met een dubbele achternaam wordt dikwijls gevraagd of zij van adel zijn? 

Als dat wordt ontkend, krijg je de opmerking dat een deel van de naam is aangekocht. 

Het kopen van namen bestaat helemaal niet. Wel moet men bij een verzoek om 

naamswijziging leges betalen, maar dat heeft niets te maken met het kopen van namen. 

Bij adellijke families is het tweede deel vaak afkomstig van een streek of landgoed waar 

de familie vandaan komt. 

Veel dubbele namen, meestal van niet adellijke families zijn in de negentiende eeuw via 

een alternatieve route ontstaan. Een moedersnaam werd dan doorgegeven als voornaam. 

Door niet goed handelen van de burgerlijke stand, of onduidelijkheden in de geboorteakte 

werd geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen voor- en geslachtsnaam. De 

moedersnaam kon niet als tweede achternaam gekozen worden, maar wel als voornaam. 

Deze voornaam werd dan later ten onrechte als tweede achternaam gevoerd. 

Een voorbeeld: De familie Fentener van Vlissingen heette in de achttiende eeuw gewoon 

van Vlissingen. ln 1794 werd een zoon genaamd Pieter geboren van Cornelis van 

Vlissingen en Maria Fentener. Hij kreeg als tweede voornaam Fentener en deze dubbele 

naam werd door de nazaten gevoerd als Fentener van Vlissingen. 

De Hoge Raad van Adel heeft in 1946 een onderzoek ingesteld naar de dubbele 

achternamen. Het bleek dat in Nederland op dat moment 4850 dubbele geslachtsnamen 

voorkwamen die gedragen werden door 41000 personen. 

1400 namen waren rechtmatig gedragen door 7500 personen. Van 113 dubbele namen is 

door de Hoge Raad van Adel rectificatie geadviseerd. De resterende 3337 dubbele namen 
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worden onrechtmatig gevoerd. Door een besluit van de ministerraad in 1948 is er geen 

orde op zaken gesteld. 

Nog een voorbeeld: Jaap de Hoop Scheffer, oud-politicus en oud-secretaris-generaal van 

de NAVO heeft zijn familie landelijke bekendheid gegeven. De familie de Hoop Scheffer 

dankt zijn dubbele naam aan het feit dat Jacob Gijsbert Scheffer [1819-1893] na het 

overlijden van zijn vader in 1823, hij was toen 4 jaar, werd opgevoed door Jacob 

de Hoop, de halfbroer van zijn moeder. Uit dankbaarheid voegde Jacob Gijsbert de naam 

de Hoop aan de zijne toe waarvoor hij bij Koninklijk Besluit van 22 december 1842 

toestemming verkreeg. 
 

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

Dubbele achternamen (2) 

(door: Leo P. Heurter) 
 

In Europa zijn Duitsland en Nederland zijn de enige twee landen waar een dubbele 

achternaam niet mogelijk is. 

Ouders moeten nu kiezen of ze hun kind de achternaam van zichzelf of van de andere 

ouder geven. In 2009 vonden ze al dat dat best anders kan. Ouders zouden de keuze 

moeten krijgen om beide namen te kunnen geven aan hun kind. Het idee is dat, wanneer 

een kind later een extra naam aanneemt door bijvoorbeeld te trouwen, één van de twee 

achternamen komt te ‘vervallen’. 
 

België: In België is in 2014 naamwetgeving gewijzigd: Naam van de vader, de moeder 

of dubbele naam. 

Sinds 1 juni 2014 kunnen ouders kiezen of hun kind de naam van de vader, de naam van 

de moeder of een combinatie van de twee namen zal dragen. Kinderen geboren tussen 1 

juni 2014 en 31 december 2016 kregen de naam van de vader als de ouders geen keuze 

maakten of niet overeenkwamen. Kinderen geboren na 1 januari 2017 krijgen in geval 

van onenigheid of bij gebrek aan keuze de naam van beide ouders, in alfabetische 

volgorde. 

Hiermee wordt dus de mogelijkheid om een dubbele naam te hebben, ingevoerd in het 

Belgische recht. Een dubbele naam bestaat uit de naam van elk van de ouders. Dubbele 

namen onderscheiden zich van samengestelde namen. Samengestelde namen zijn namen 

die al bestonden voor de inwerkingtreding van de wet. Dat verschil is belangrijk omdat 

samengestelde namen een ondeelbare en integraal overdraagbare entiteit vormen, terwijl 

bij dubbele namen ook alleen een deel ervan kan worden doorgegeven aan de volgende 

generatie. 
 

Belgische kinderen 

De nieuwe regeling geldt alleen voor kinderen die de Belgische nationaliteit hebben op 

het moment van geboorte, of die Belg worden door adoptie. Volgens artikel 37 van het 

Wetboek van Internationaal Privaatrecht wordt de vaststelling van de naam van een 

persoon beheerst door het recht van de staat waarvan die persoon de nationaliteit heeft. 
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Daardoor zijn de bepalingen van het Belgische Burgerlijk Wetboek alleen van toepassing 

op de naamgeving van kinderen die Belg zijn. 
 

Situaties met een internationaal element 

Een Belgisch kind kan de naam krijgen van een buitenlandse moeder of van een 

buitenlandse vader. Het kind heeft immers de Belgische nationaliteit als de andere ouder 

Belg is. De naam van de buitenlandse ouder moet worden beschouwd als een 

samengestelde naam, die een ondeelbare entiteit vormt, tenzij de buitenlandse wetgeving 

anders bepaalt. Heeft de ouder met de buitenlandse naam, naast een vreemde nationaliteit 

ook de Belgische nationaliteit, dan wordt die ouder als Belg beschouwd. De naam moet 

in dat geval hoe dan ook als een ondeelbare naam  worden beschouwd. 

De nieuwe regeling heeft ook gevolgen voor de erkenning in België van namen van 

Belgische kinderen die in het buitenland werden geboren. Overeenkomstig artikel 27 van 

het Wetboek IPR, moet het toepasselijke recht gerespecteerd zijn opdat de naam die werd 

gegeven in een buitenlandse authentieke akte in België kan worden erkend. Als de naam 

die het Belgisch kind in de buitenlandse geboorteakte krijgt, overeenstemt met de nieuwe 

regeling in het Burgerlijk Wetboek, dan zal die naam ook in België rechtsgeldig zijn. 

Voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet gaf de erkenning van een dubbele naam 

van een Belgisch kind problemen. Gevolg hiervan was vaak dat een kind met dubbele 

nationaliteit twee verschillende namen droeg in elk van de landen waarvan het de 

nationaliteit had.   
 

Eenheid binnen het gezin 

De wet is in principe van toepassing op kinderen die geboren of geadopteerd zijn na 1 

juni 2014. De wet vereist een eenheid van naam van de kinderen binnen eenzelfde gezin. 

Ouders van kinderen die voor 1 juni 2014 geboren of geadopteerd zijn en die allen nog 

minderjarig zijn, kunnen een verklaring afleggen om een gekozen naam volgens deze 

wet toe te kennen. Deze verklaring moet ten laatste op 31 mei 2015 afgelegd worden, of 

binnen de drie maanden na een geboorte of adoptie na 1 juni 2014. 
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Bijzondere Achternamen 

(door: de heer Theo Olierook) 
 

Ik verzamel al een paar jaar bijzondere advertenties 

van rare voornamen, vreemde achternamen en bij 

echtparen leuke combinaties. Een aantal wil ik u 

hierbij laten zien. 

Wat denkt u van Sintniklaas - in het Veld? Of de 

Jongste - Sinterniklaas. Ik heb ook een Pieter 

Sintnicolaas, hij is 101 jaar geworden, dat moet 

toch de echte zijn. 

Verder trouwde mevrouw Van Boven met meneer 

Beenen, dus krijg je mevrouw Beenen - van 

Boven. Froukje Tabak trouwde met mijnheer 

Kunst dat wordt dus Kunst - Tabak. Nog een 

mevrouw Van Boven, zij trouwde met meneer Plat, 

u raadt het al, dat wordt mevrouw Plat - van 

Boven. 

Verder was overleden mevrouw Brand - Snel, zij 

is niet gecremeerd. 

 

En meneer Snel den Ouden is plotseling 

overleden. 

Riet Goud trouwde met Ger van den Berg, 

dat wordt Riet van den Berg - Goud. 

Nog een paar: Marina Kegel - Bal, Fluks - 

Zonderman, De Vroomen -  Dames, 

Adriana Zwart - de Wit, Mevrouw Storm 

- van der Windt, Maria de Graaf - Prins. 

Visser - Zeeman, v.d. Molen - 

Wieldraaier, Punt - Toren, Roest - Vrij, 

de Vos - van der Jagt en Kapitein - Boot. 
 

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

 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) 
 



___________________________
 Mededelingenblad Afd. Delfland- 2019 / 1 

___________________________
 

2390 © NGV afdeling Delfland 

E-MAILADRESSEN  
 

Nieuwe e-mailadressen: 

R. Roodenburg te Den Haag robert.roodenburg@gmail.com 
 

NB E-mail-adressen, of wijziging daarvan worden alleen vermeld na toestemming van 

de betreffende leden. 
 

Op dit moment is er een vacature om nieuwe leden namens het afdelingsbestuur te 

verwelkomen en te introduceren. 
 

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

WEBSITES 
 

De heer Wil Schackmann heeft een serie boekjes uitgebracht over de straf- en 

opvoedingskoloniën. Alle informatie over de koloniën die hij de afgelopen vijftien jaar 

verzameld heeft, plaatst hij op internet: http://www.schackmann.nl/proefkolonie/ 
 

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

ALGEMENE INFORMATIE 

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

Archiefnieuws en Cursusnieuws. 

(door: A.P.J.Käyser-van der Zee) 
 

BOEKENNIEUWS 
 

De familie De Niet 
 

Evert de Niet en Frans van Min, ‘De familie De Niet. Scheveningen, Scheveningen 2018, 

520 blz., ill, index, geen ISBN, formaat A4 (de oplage van 200 is uitverkocht). 
 

Het onderzoek naar de familie De Niet duurde de auteurs twee jaar en leverde een fraai 

boek over deze familie, voornamelijk te Scheveningen. Het is een geslacht van vissers: 

beroepen als visverkoper, visventer, visser, visroker, reder, koopman en schipper komen 

veelvuldig voor. De betekenis van de familienaam is niet duidelijk. 

 Op www.cbgfamilienamenbank.nl kun je zien dat de familienaam De Niet in 1947 

door 707 personen gevoerd werd en in 2007 942 keer, verdeeld over Nederland met een 

piek in de gemeente Den Haag. De meeste personen ervan zullen in het boek vermeld 

staan. De presentatie is in de vorm van een genealogie, generatiegewijs, waarbij de 

auteurs een eigen nummeringssysteem hebben gekozen. Het is even wennen, maar het 

werkt wel. 
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De oudst vermelde is Joost Jans, schipper, begraven te Heusden op 3 september 1631. 

Hij trouwt Jenneke Luijcksen en zij krijgen in ieder geval drie zonen (Jan, Corstiaen en 

Willem Joosten) en een dochter (mogelijk Iken). De nakomelingen van deze Willem 

noemen zich De Niet en leven voornamelijk in de 

visserij en wonen te Rotterdam. Dit Rotterdamse 

deel van het genealogie sterft in 1822 uit. De 

volgende zoon, Corstiaen de Niet, komt kort aan 

bod. De nakomelingen van de genoemde Jan leven 

ook voornamelijk in de visserij, maar dan te 

Scheveningen. Zijn zoon, Joost Jans (1624-1684), 

gaat ook de naam De Niet voeren. Het merendeel 

van het boek gaat over zijn nageslacht tot in de 

veertiende generatie. Een enkeling komt bij de VOC 

en vanaf begin 20ste eeuw zwerft de familie uit over 

heel Nederland en ook over bijvoorbeeld Amerika. 

De beroepen worden naast de visserij wat diverser, 

bijvoorbeeld: schoenmaker, timmerman, voerman, 

mandenmaker, koetsier, touwslager, 

uitvaartverzorger, stuurman en reder. De twee meest 

bekende personen lijken mij: Arie de Niet (1835-

1910), onder nummer 9T (het 20ste kind van 

generatie negen), reder van 32 schepen, koopman en kerkvoogd in Scheveningen en 

verder Johannes Jacobus de Niet (1869-1953), onder nummer 10AQ (het 43ste kind van 

generatie tien), reder van meer dan 100 schepen en lid van de Haagse gemeenteraad van 

1923 tot 1935. 

Noten zijn niet vermeld, maar bij de meeste secundaire akten staat de plaats en datum 

aangegeven, bijvoorbeeld ‘(Rotterdam [datum, bijvoorbeeld 7 mei 1639])’. 

Het boek is een mooie samenwerking van de auteurs, maar ook hoe ze verre familieleden 

betrokken hebben, via oproepen in de plaatselijke kranten en via Facebook. Daardoor 

lopen de gegevens tot half 2018 door. Ze gaan hierin verder dan menig andere publicatie. 

In de inleiding is aangeven dat de moderne gegevens vanwege privacy niet overgenomen 

mogen worden, maar persoonlijk waardeer ik het initiatief om in een genealogie hierin 

niet te beperken. 

Het geheel is ruim met foto’s geïllustreerd en netjes vormgegeven, alhoewel een 

overzicht of schema ontbreekt. 

Het boek heeft twee uitgebreide registers: één op personen De Niet en één op 

aangetrouwden: al met een boek om kennis van te nemen. 
 

Leo van der Linden 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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Nogmaals “Genealogisch onderzoek in Friedrichstadt a/d Eider, bolwerk van 

religieuze tolerantie” 
 

 Op donderdag 10 januari 2019 hield de heer Léon 

van der Hoeven uit Den Haag een voordracht met als 

onderwerp “Genealogisch onderzoek in 

Friedrichstadt a/d Eider, bolwerk van religieuze 

tolerantie”. Tijdens deze voordracht vermeldde hij 

meerdere malen de uitgave “Friedrichstädter 

Einwohner in den Jahren der Stadtgründung”, uit de 

serie “Mitteilungsblatt der Gesellschaft für 

Friedrichstädter Stadtgeschichte”, door Karl 

Michelson. Het gaat over de periode 1621-1634. Hier 

naast is de afbeelding van de voorzijde van deze 

uitgave. 

Spreker vertelde dat de DTB  van de Remonstranten 

van deze stad in het NGV Informatie-Cenrum in 

Bunnik op microfiche te raadplegen is. 
 

 
 

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

DIVERSEN 

Bomenverhalen uit Midden-Delfland 

(Tentoonstelling in 'Het Tramstation' in Schipluiden) 
 

De tentoonstelling 'Bomenverhalen uit Midden-Delfland' in het Tramstation' is verlengd 

tot half mei 2019. Centraal staan bijzondere geschiedenisverhalen over bomen. De 

kastelen, buitenplaatsen, maar ook 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 in 

de achttiende eeuw vier houtzaagmolens, waar veel bomen werden verwerkt. De dorpen 

van Midden-Delfland bezaten timmerwerkplaatsen en wagen- en rijtuigmakerijen. 

Afnemers van de houtproducten waren vooral boeren uit de omgeving. De openingstijden 

van het museum zijn woensdag, zaterdag en de eerste zondag van de maand van 14.00-

16.00 uur. Adres: Otto van Zevenderstraat 2 te Schipluiden. 
 

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

Aan dit nummer werkten mee: 

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

tholier@hotmail.com. 

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

L.P. Heurter. 



 

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

kunnen het blad ontvangen door bijkomend lid te worden van onze afdeling. Voor niet leden van de NGV kost een abonnement € 9,50 (te betalen 

op Bankrekening NL69 INGB 0006 5546 20 t.n.v. NGV afd. Delfland in Pijnacker). Het blad verschijnt in de maanden maart, juni, september en 

december. 

 

REDACTIE: L.P.Heurter, vacature. 

Redactieadres: Wengéhout 96, 2719 KB Zoetermeer, tel 079-3617947 

E-mailadressen redactie: lphrtr@planet.nl en/of chkayser@planet.nl 

Bijdragen voor een volgend nummer (getypt of per e-mail attachment, bij voorkeur in RTF) dienen in het bezit van de redactie te zijn op de 1ste 

van de maand voorafgaande aan de verschijningsdatum. 

De redactie draagt geen verantwoordelijkheid voor de ondertekende stukken. 

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen is toegestaan, echte rmet bronvermelding en onder toezending van een presentexemplaar aan de 

redactie. 

 

Nabestellen losse nummers: mw. A.P.J. Käyser- van der Zee, Rommesingel 49, 2641 VG Pijnacker, tel. 015-3695422, 

e-mail: chkayser@planet.nl 

 

BESTUUR VAN DE AFDELING DELFLAND 

vz ing. L.P. Heurter Wengéhout 96 2719 KB Zoetermeer 

e-mail: lphrtr@planet.nl 

079-3617947 

vice vz A.P.J Käyser-van der Zee Rommesingel 49 2641 VG Pijnacker 

e-mail: chkayser@planet.nl 

015-3695422 

secr L.F. van der Linden Antoon Coolenhove 14 2717 XH  Zoetermeer 

e-mail: secretaris@delfland.ngv.nl 

079-3410417 

penn A.P.J Käyser-vander Zee Rommesingel 49 2641 VG Pijnacker 

e-mail: chkayser@planet.nl 

015-3695422 

lid Mr. P.C. Kaiser Rijswijkse Landingslaan 109 2497 BE ’s-Gravenhage 

e-mail: legalkaiser@gmail.com 

06-24912378 

lid G.J.L.M. Velders Park Hoornwijk 42 2289 CZ Rijswijk 

e-mail: velders@xs4all.nl 

070-3683302 

lid Ir. R. van Rooijen Warmoesland 26 2635 LC  Den Hoorn 

rovaroo@gmail.com 

015-2126770 

lid Vacant   

 

 

 

CALS: De contactdienst in de vorm van CALS is opgeheven. Op 12 november 2015 hebben wij afscheid 

genomen van dhr. H.C. Ubink, die vele jaren de CALS functie heeft vervuld. 
  

PR functionaris: G.J.L.M. Velders, Park Hoornwijk 42, 2289 CZ Rijswijk, tel. 070-3683302, 

 e-mail: velders@xs4all.nl 
  

Heraldische adviezen: E.B. van Rijn, Populierenhof 22, 2678 SJ De Lier, tel. 0174-514472, 

 e-mail: eduardvanrijn@hetnet.nl 
 

Homepage NGV afd. Delfland: http://delfland.ngv.nl 

Twitter-account: http://twitter.com/NGV_DFL , en twitternaam: @NGV_DFL 

Facebookpagina: http://www.facebook.com/ngv.delfland 

Webmaster: Ir. R. van Rooijen, Warmoesland 26, 2635 LC Den Hoorn, tel. 015-2126770, 

 e-mail: rovaroo@gmail.com 

Welkom nieuwe leden: G.J.L.M. Velders, Park Hoornwijk 42, 2289 CZ Rijswijk, tel. 070-3683302, 

 e-mail: velders@xs4all.nl 
  

Carpooling: ing. L.P. Heurter, Wengéhout 96, 2719 KB Zoetermeer, tel. 079 3617947, 

 e-mail: lphrtr@planet.nl 
 

Afdelingsbibliothecaris: 

Boeken en tijdschriften: mw. J.B. Visser, Van Loostraat 14, 2582 XD ‘s-Gravenhage, tel. 070-3522894, 

 e-mail: jbvisser@xs4all.nl (De catalogus staat op de afdelingswebsite.) 
  

Genealogische Helpdesk: M.L.M. van der Stap, Schuberthof 59, 2402 GJ Alphen a/d Rijn, tel. 0172-420263, 

 e-mail: hddadvert@mvadesta.nl 
  

Helpdesk GDPro +  Vacant in de afdeling Delfland 
  

Afdelings erelid: A.P.J. Käyser-van der Zee 
  

Index/inhoudsopgave 

mededelingenblad 

(dec.1991 t/m december 2014) te downloaden via de website. 

 

 

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  
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Er zijn vele mogelijkheden met de keuzevrijheid van dubbele achternamen. 
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