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JAARGANG 28, No 2, juni/juli 2019 

 

MEDEDELINGENBLAD 

 

Van het Bestuur en de Redactie: 
 

Op 13 april j.l. was een delegatie van het afdelingsbestuur weer aanwezig op het 

halfjaarlijkse regio-overleg Zuid-West van de afdelingen West- en Midden-Brabant, 

Rijnland, Delfland, Rotterdam, Zeeland en een afgevaardigde van het Hoofdbestuur in 

Teteringen. 

Diverse onderwerpen werden besproken, waaronder: 

• Mededelingen en ontwikkelingen afdelingen en Hoofdbestuur. 

In diverse afdelingen is het afdelingsbestuur min of meer compleet. Echter bij Delfland 

zijn er 2 vacatures. 

Het hoofdbestuur heeft een flink aantal vacatures. Er wordt naarstig gezocht naar 

aanvulling. 

• 75 jarig jubileum NGV. 

In 2021 bestaat de Nederlandse Genealogische Vereniging 75 jaar. De wens bestaat 

om ter gelegenheid van dit jubileum een evenement te organiseren. Afdelingen worden 

verzocht het evenement te organiseren, leden worden verzocht assistentie te verlenen. 

• Organisatiestructuur. 

De structuur van de NGV is nog al complex. Er wordt gezocht naar vereenvoudiging. 

In november zullen daartoe voorstellen worden gedaan. 

• ICT problemen. 

De website van de NGV heeft heel wat problemen gekend, zowel voor, tijdens als na 

de migratie. Deze problemen hadden diverse oorzaken, zowel intern als extern, als ook 

een hack en licentieperikelen bij de overgang naar nieuwe servers. Er wordt hard aan 

gewerkt. De prognose is dat alles zou moeten werken als u dit leest. 

• Archiefkistjes. 

De kistjes (ca. 2500) van de microfiches en knipsels zijn te koop. Hierover komen nog 

nadere mededelingen. 
 

Op 18 april en 19 april stonden in het Algemeen Dagblad Haagsche Courant (Delft en 

Zoetermeer) interviews met bestuursleden van onze afdeling. Geïnteresseerden, die dit 

niet hebben kunnen lezen, kunnen een PDF-kopie van de desbetreffende pagina's 

opvragen bij de voorzitter. (per e-mail: lphrtr@planet.nl) 
 

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.  
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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 12 september 2019 om 20.00 uur. “Laat genealogische informatie tot 

u komen” door de heer Bob Coret. 

De lezing zal vooral gaan over het vergaren van genealogische informatie op het 

internet via de vele websites die beschikbaar zijn, met name de websites die door 

Bob Coret (oprichter van Coret Genealogie) opgezet zijn, zoals: 

Genealogie Online, het Stamboom Forum, Genealogie Familie Archivaris, de 

Genealogie Gazet, de Stamboom Gids en de Genealogie Werkbalk. 

Een speciale plaats neemt de website "Stamboomforum" in, een site waarop 

iedereen (mits aangemeld) informatie kan zetten en met medegebruikers kan 

discussiëren. 

Doel is om via internet op een snelle manier informatie te vinden die als handvat 

kan dienen bij een archiefbezoek. Met de vooraf verkregen informatie kan in de 

archieven doeltreffender gezocht worden. 

De focus zal deze avond vooral liggen op zijn meest recente project namelijk dat 

van zijn website Open Archieven. Via deze website kunt u zoeken naar personen 

die vervolgens, deels, direct gekoppeld zijn aan aktes en/of registers. Hoe de site 

precies werkt en wat je er allemaal kunt vinden legt Bob ons allemaal haarfijn uit. 

Uiteraard is er ruimte om vragen te stellen aan Bob. 

Sinds 31 maart kunnen NGV-leden tegen een - gereduceerd tarief – een abonnement  

nemen op de extra diensten van Open Archieven. 

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

zaal). 

• Donderdag 14 november 2019 om 19.30 uur en Afdelingsledenvergadering om ca. 

21.30 uur na de lezing. 
 

De geplande data voor het programma in het voorjaar 2020 zijn: 

• Donderdag 9 januari 2020 om 20.00 uur. 

• Donderdag 13 februari 2020 om 20.00 uur. 

• Donderdag 12 maart 2020 om 20.00 uur 

• Donderdag 16 april 2020 om 19.30 uur (3de week van de maand i.v.m. Witte 

Donderdag) met aansluitend om ca. 21.30 uur Afdelingsledenvergadering. 

• Donderdag 14 mei 2020 om 20.00 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. 
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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 landelijk. 

De NGV afd. Betuwe organiseert voor de NGV het Symposium 'Dochters van Eva' 

Wat mt-DNA over je afkomst vertelt op 19 september 2019 van 10.00 uur tot 17.00 

uur, in theater Agnietenhof , St. Agnietenstraat 2, 4001 NB Tiel. Het interessante 

programma met de vele sprekers is te bekijken op 

https://dnaintiel.nl/programma.php 

De toegangsprijs voor NGV-leden is € 25,00, voor niet-leden € 35,00. 

U kunt zich aanmelden via de website https://dnaintiel.nl/aanmelden.php 

Er is al veel belangstelling voor het symposium, zie  https://dnaintiel.nl/nieuws.php  
 

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

Ledenbestand 
 

Nieuwe leden: 

dhr.W. van Wijk, Vrijenban 8, 2645 AS Delfgauw 

dhr. E.Boer, Vivienstraat 13, 258 RR Den Haag 

dhr. J. van der Lee, Akkerweg 55, 2751 CJ Moerkapelle 
dhr. W.J.M. Scholtes, Escamplaan 533, 2547 EB  Den Haag 
dhr. F.W. de Cock Buning, Schellinglaan 20, 2271 EV Voorburg 
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NB Namen en adressen, of wijziging daarvan worden alleen vermeld na toestemming 

de betreffende leden. 
 

Op 30-04-2019 telde de afdeling: 258 leden en 15 bijkomende leden. De NGV telde op 

30-04-2019: 6415 leden en 567 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 
 

KNIPPER gezocht ! 
 

Onze afdeling verzamelt al vele jaren familieberichten uit kranten in de afdelingsregio. 

Daarvoor zijn een aantal enthousiaste, actieve knippers aan het werk. De berichten 

komen nadat ze gescand zijn op de afdelingswebsite. We hebben gemerkt dat leden 

naar deze regionale advertenties zoeken en als alles goed verloopt, worden ze weer 

zichtbaar op de website. Ondertussen is het scannen doorgegaan.  

 Nu is een van de 'knippende' medewerkers met het werk gestopt, nl. de heer 

H.T.M. Smit. Hij knipte AD Haagse Courant- editie Delft, de Delftse Post en Delft op 

Zondag. Een flinke klus, die hij -toen hij om gezondheidsredenen als 

afdelingssecretaris moest stoppen - op zich genomen heeft. Dat betekent dat hij het ca. 

9 jaar heeft gedaan.  

Herman, héél hartelijk bedankt voor het vele werk, al die jaren !!! 
 

Na onze oproep via e-mail heeft Remco van den Berg aangegeven het knipwerk uit de 

Delftse Post en Delft op Zondag op zich te willen nemen. Daar zijn we erg blij mee. 

Dat betekent dat we per direct nu nog wel zoeken naar een knipper van de 

familieberichten uit het AD Haagse Courant, editie Delft.  

Als u of jij bereid bent dit voor de afdeling te gaan doen, dan graag een berichtje aan 

onze secretaris Leo van der Linden. (e-mail: Leo.vanderLinden@duo.nl) 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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INLOOPSPREEKUUR VOOROUDERONDERZOEK 

(door: Ron van Rooijen) 
 

Elke 2e woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur verzorgt de NGV afdeling 

Delfland een inloopspreekuur in 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. 
 

We zitten in de vergaderkamer op de begane grond naast de koffiehoek (koffie is gratis). 

Het gebouw is rolstoeltoegankelijk. U moet zich eerst melden bij de receptie, dan wordt 

u bij ons gebracht. 

Het archief is goed bereikbaar met de auto (gratis parkeren op eigen terrein) en met 

Connexion buslijn 37 (Leyenburg Den Haag - Station Delft - Delfgauw), halte 

Hoefslagendreef. 
 

De volgende data zijn: 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december 2019. 
 

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

USB-Sticks 

Hoewel de USB sticks met o.a. de inhoud van de 

Delflandse Mededelingenbladen al een tijdje 

uitverkocht zijn, is het toch mogelijk tegen 

geringe kosten de volledige en tot 2019 

bijgewerkte informatie via WeTransfer te ontvangen, zodat men deze zelf op een lege 

USB stick met een capaciteit van minimaal 2 GB kan zetten. 

• De prijs bedraagt de prijs € 4,00. 

• Leden van de afdeling Delfland krijgen 50% korting en betalen dus € 2,00. 

Bestellingen, onder vermelding van "een uw e-mail adres" kunnen worden gericht aan: 

dhr. L.P. Heurter, e-mail: lphrtr@planet.nl. Na ontvangst van de betaling contant of op 

bankrekening: NL32 ABNA 0589 4824 67 t.n.v. A.P.J. Käyser – van der Zee te 

Pijnacker. 

Over de inhoud van de stick leest u op blz. 2060 van het afdelingsblad van maart 2015. 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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Weet u dat u de nieuwe NGV WELKOMST-brochure 

kunt lezen op de website????: 

Kijk en blader op: https://issuu.com/whahoo/docs/201902_welkomstbrochure_def 
 

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

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. 
 

Wonderen zijn de wereld nog niet uit. 

(door: de heer Ir. P.H.H. Scharp) 
 

Mijn gezin bestaat uit Paul Scharp en Hermien IJsselstein, onze kinderen zijn dochter 

Martine en zoon Hans. Martine is getrouwd met Nico Claij, zij hebben een zoon Pim. 

Hans is getrouwd met Annette van der Velden. 

Mijn 4 kwartieren zijn Scharp, Numans, Halberstadt en Dozy, van de eerste drie heb ik 

deelparentelen uitgezocht, van de Familie Dozy bestaat een mooi boek waar alles in staat. 

Ook deelparentelen van de oudst bekende Kley (Claij) en IJsselstein staan in mijn 

bestand. 

Mijn genealogische bestand bestaat voornamelijk uit de kwartierstaten van mijn 

kleinzoon Pim en van mijn schoondochter Annette, alsmede deelparentelen van een 

vijftal voorouders. Medio 2018 kreeg ik het idee om op internet te gaan zoeken naar 

genealogische publicaties over personen in een van de twee kwartierstaten.  

In het door mij gebruikte “ProGen” heb ik in het vak “CODE” het generatienummer van 

Martine, Nico, Hans en Annette toegevoegd, zij hebben 1, hun ouders 2, enz. Daarop kan 

ik selecteren, bijv. generatie 8. Met die lijst ging ik aan de slag en vele malen vond ik zo 

enkele voorouders er bij.  

Medio augustus stuitte ik bij Arnoldus van Dolder en Geertrui Schoonderbeek, 

voorouders van schoonzoon Nico, op genealogieonline.nl/kwartierstaat-van-

leijenhorst-de-waard, een fantastische bron. Ik kon de gegevens van zo’n 570 personen 

overnemen. Je vindt o.a. Karel de Grote (44e generatie) en je eindigt in de 68e generatie 

boven mijn schoonzoon met Helmul der Gothen die na 105 nC gestorven moet zijn.  

Medio september was ik daarmee klaar, vrijwel direct daarna vond ik bij Hendrik 

Beekman en Maria Albregze Berlijn de genealogieonline.nl/stamboom-van-koert, een 

nog interessantere bron: 1047 voorouders van mijn schoondochter Annette. 

Na enig werk ontdekte ik het eerste wonder, het bleek dat het echtpaar Hendrik II van 

Cuijk (ca. 1130-1204) en Sophie Dirksdr. van Rhenen in beide kwartierstaten voorkomt, 

gemeenschappelijke voorouders dus. Grappig is wel dat zij voor mijn schoonzoon de 32e 

generatie vormen, zo’n 26 jaar per generatie maar voor mijn schoondochter de 27e, zo’n 
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31,25 jaar per generatie. Ook in haar kwartierstaat komen Karel de Grote en Helmul der 

Gothen voor. 

Opvallend is het vele kwartierverlies in deze kwartierstaten. Daaruit blijkt maar weer dat 

de vorsten en edelen in die tijden veel “in de familie” trouwden.  

Over de betrouwbaarheid van de gegevens kan ik geen verstandig woord uiten. Wel heb 

ik gezien dat Koert een enkele keer kanttekeningen maakt over mogelijk andere 

oplossingen. 

Na deze twee websites ging ik verder met mijn onderzoek naar voorouders van de 8e 

generatie en het tweede wonder deed zich voor. Via mijn grootmoeder Numans stam ik 

af van “van Hemert” en die blijken ook af te stammen van Karel de Grote, zie 

genealogieonline.nl/stamboom-weijers. Daarbij vormt het echtpaar Boudewijn IV van 

Vlaanderen met Ogivia van Luxemburg het eerste gemeenschappelijke voorouderpaar 

van mijn zoon en schoondochter. 3 Generaties ouder vormen Arnulf I van Vlaanderen en 

Adele van Vermandois het eerste gemeenschappelijke voorouderpaar van mijn dochter 

en schoonzoon en dus van alle vier. 

Uit het tweede wonder bleek dat Nico en Annette gemeenschappelijke kwartieren 

hebben. Uit het derde wonder dat Annette en Hans (+ Martine) gemeenschappelijke 

kwartieren hebben in Boudewijn IV van Vlaanderen en dat Martine (+ Hans) en Nico in 

Arnulf I van Vlaanderen. 

De gemeenschappelijke kwartieren van Pim lopen tot begin dit jaar nog niet via Hermien, 

wie weet wat ik nog vind. 

Zoals de titel al aangeeft, wonderen zijn de wereld nog niet uit. 

De lezer zal begrijpen dat ik mijn kinderen ernstig heb onderhouden over de risico’s van 

inteelt. 

Pijnacker, 2019-02-04 
 

NB: 

De heer Scharp heeft al eerder artikelen in het Delflandse Mededelingenblad geschreven. 

Voor het bovenstaande is van belang te verwijzen naar: 

• Kwartierstaat Annette van der Velden, in het Mededelingenblad van juni 2000 op 

blz. 582-591. 

• Stamreeks Pim Paul Claij, in het Mededelingenblad van maart 2009 op blz. 1486 t/m 

1492. Het familiewapen Claij staat in kleur op blz. 1493. 

• Kwartierblad Scharp,  in het Mededelingenblad van juni/juli 2018 op blz. 2320/2321. 

Met een toelichting op blz. 2319. 

Het familiewapen Scharp vindt u op de website van de NGV Delfland op de 'Wapenkaart 

van bestuursleden van de afdeling' - De heer Scharp was 1997-2005 secretaris van onze 

afdeling. Zie: 

https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/2017/10/wapenkaart.jpg 

(op de derde rij de meest rechtse wapenafbeelding). 
 

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

Was boer Van den Bosch schuldig? 

(door: Jos Kaldenbach) 
 

Dankzij mijn VOC- lezing als voorzitter van de 'Werkgroep Genealogisch Onderzoek 

Duitsland’ in Lingen ontvang ik regelmatig post van de Heimatverein-

Lingen.de/history/archvaliedesmonats/knapp-gerd.htm 

Nu was een droevige rechtszaak het stuk van de maand: Gerhard Bernhard Kruis, 

bijgenaamd Knapp-Gerd (betekent niet knap, maar krap), een van de 6 miljoen 

Hollandgänger, 47, vader van 5 kinderen uit Suttrup. Ook in 1824 was hij weer met een 

groep buurtgenoten te voet op pad gegaan. 
 

Hij moest wel, want hij had een pachtschuld van enkele jaren bij zijn boer Weggert 

opgelopen. Maar toen hij eindelijk op zijn vaste stek bij boer Van den Bosch in 

Delfland aankwam, had die zijn baantje al vergeven aan Gerhard Heinrich Langeborg 

uit Andervenne. Gerd dacht, dat die hem wel had zwartgemaakt bij Van den Bosch en 

zo de baan had gekregen. Het gevolg was dat hij nu maar 19 in plaats van de 

gebruikelijke 40 gulden kon verdienen. Toen de hooitijd voorbij was, liepen ze toch 

samen weer in een groep terug, tot ze in de buurt van Thuine bij 'Gaststätte Overhof' 

een rokertje namen en de meesten een andere kant op gingen. Zo’ n 300 passen vóór 

Thuine kregen ze ruzie, Gerd knuppelde Langeborg twee keer met een dikke tak op het 

hoofd. 

 
Gevangenis van Lingen waar Gerd gevangen zat. 
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Dat was nog niet genoeg, de knuppel brak en Gerd maakte zijn werk af met een steen. 

Hij hing het lijk aan een eik op (moest op zelfmoord lijken), stal 31 gulden van het lijk 

en vergat in zijn haast de laatste 6 gulden. Na onderzoek bij o.a. Overhoff arresteerde de 

Obervogt van Thuine Gerd in zijn Heuerhaus in Suttrup. Hij bekende vlot en werd in de 

gevangenis een vrome, vreedzame arrestant, zoals ook pastoor Glauert opmerkte bij zijn 

regelmatige bezoeken. 

Zes maal werd hij verhoord, hij had de knuppel toevallig gevonden, daarom werd de zaak 

geen moord- maar doodslagzaak. De genadige eis was de dood door het zwaard, dus geen 

verhanging. Gerd wilde boeten, geen hoger beroep, toch vraagt  verdediger Zum Sande 

om genade bij koning George IV (Hannover had een personele unie met het Engelse 

koninghuis). Deze wees die genade na overleg met de rechters op 14 juni af. Op dinsdag 

19 juli 1825 werd Gerd op de Glierenerberg in het Laxtener Feld na een bezoek van de 

nieuwe pastoor, Homann, door de beul Johann Gottfried Friedrichs onthoofd. Die 

ontving daarvoor 1 Taler 20 Gutegroschen en 5 Pfennige. Begraven werd Gerd daar ook. 

Het bleek het laatste doodvonnis in het graafschap Lingen te zijn. 
 

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

Familiegeschiedenis schrijven 

In de ‘Stichtse Heraut’, tijdschrift van de NGV afdeling Utrecht, van april 2019 schrijft 

Marijke Lambermont over de ‘Workshop Familiegeschiedenis schrijven’, die zij op 

16 februari 2019 gevolgd heeft. Het was tijdens de middag ‘Familiegeschiedenis in de 

Buurt’ van het CBG en het Het Utrechts Archief (HUA).’ 
 

Ze schrijft: 

“Ik had gekozen voor de workshop ‘Familiegeschiedenis schrijven’ door Lilian de 

Bruijn, redacteur van Gen.magazine. We begonnen met een schrijfoefening. 

Lilian vroeg ons een huis, werkplaats of schip van een voorouder in gedachten te nemen 

en in steekwoorden de antwoorden op te schrijven op vragen als: Wat zie je? Wat hoor 

je? Wat ruik je? Wie woonden er? Welk jaargetijde is het? Hoe ziet  het er nu uit? Wie 

wonen er nu? 

Daarna kregen we 5 minuten om in ca. 150 woorden aan de hand van de steekwoorden 

een stukje te schrijven. 

Het resultaat was verrassend en voor mij een openbaring. Op deze manier komen de 

herinneringen boven en wordt je verbeelding aan het werk gezet. Je bent weer terug in 

die tijd. Een voorbeeld van deze manier van schrijven is Geert Mak, die in zijn boek ‘De 

eeuw van mijn vader’ de werkplaats van zijn vader beschrijft. 

Bij het schrijven van familiegeschiedenis moet je keuzes maken in wat je wilt vertellen. 

Over een markante voorouder, familieberoepen, een boerderij of huis, een belangrijke 

periode, moeders en dochters, vaders en zoons. Je kunt teruggaan naar het begin van je 

onderzoek. Hoe ben je er ooit mee begonnen? Wat was toen je vraag? Is die inmiddels 

beantwoord? 

Het is belangrijk om te  bedenken voor wie je schrijft. Voor familie en vrienden, het dorp, 

de buurt, de streek, het gebied, je achterkleinkinderen of de hele wereld. De lezer staat 
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centraal. Vraag aan de lezer voortdurend in je hoofd: ‘Volg je me nog? Is het interessant? 

Maakt het je nieuwsgierig? Wil je verder lezen?’ 
 

Schrijven geeft richting. Wacht niet met schrijven tot je onderzoek klaar is. Al schrijvend 

kom je op nieuwe vragen. Om te oefenen kan ook helpen een pagina van je favoriete 

schrijver na te schrijven of in je eigen woorden een passage weer te geven, 

Genealogisch onderzoek gaat over feiten, familiegeschiedenis over verhalen. Om van al 

die door jou verzamelde feiten een familiegeschiedenis te maken, kan het helpen af en 

toe te speculeren of te fantaseren over het leven van je voorouders. Dat mag je doen, 

maar geef dan wel duidelijk aan dat je iets verzonnen hebt en waarom. Suzanna Jansen 

beschrijft in haar boek ´Het Pauperparadijs  ́een afbeelding van de plek waar een van 

haar voorouders naar toe gaat, om iets te vertellen over de gevoelens die ze bij haar 

voormoeder vermoedt. 

Samenvattend kan men zeggen: schrijven gaat langzaam, geeft richting, is oefenen, is 

twijfelen, is afstand nemen, is schrappen, is blijven zitten tot het er staat, en het kost tijd.” 
 

Meer tips zijn te vinden op de website van het CBG: 

https://cbg.nl/kennis/themas/familiegeschiedenis-schrijven/ 
 

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

Nieuw programma: Verborgen Verleden van Nederland 
 

Van de makers van Verborgen Verleden komt dit najaar een nieuw programma: 

'Verborgen Verleden van Nederland', over verhalen op bepaalde locaties in 

Nederland. 

Wie weet kan jij een bijdrage leveren? Kijk op hun Facebookpagina Verborgen Verleden 

van Nederland om te kijken hoe je kunt helpen. 

Zie: https://www.facebook.com/VerborgenverledenNTR/  

(Bij het bericht van 25 maart jl.) 
 

In de nieuwe 8-delige serie 'Verborgen Verleden van Nederland' (NTR/NPO 2 - van 

de makers van Verborgen Verleden) ontrafelt Waldemar Torenstra de verborgen 

geschiedenis van verschillende bijzondere plekken in Nederland. 

Het is een verhalend programma over de mensen die er woonden en werkten, over de 

sociale functie die de plek had èn nog heeft, en over de tijd die er nooit stilstond en zijn 

sporen naliet. 

Deze plekken zullen hun geschiedenis blootgeven en vertellen wat ze allemaal hebben 

meegemaakt, gezien en gehoord. Welke liefdesbrief werd er bezorgd in dit steegje, 

waarom werd de herbergier er neergestoken en welke duistere ideeën werden er in het 

torenkamertje besproken? 

Waldemar gaat op zoek naar de verhalen en de werelden die achter de plek schuilgaan – 

van heden tot verleden. Samen vertellen al die bijzondere plekken het verhaal van 

Nederland, èn de bewoners, door de eeuwen heen. 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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 ef_zeven 

(door: A.P.J. Käyser - van der Zee) 
 

In deze rubriek vindt u onderwerpen, die voor de computer gebruikende genealoog 

interessant kunnen zijn, zoals e-mailadressen van medeleden; homepages die interessante 

informatie voor genealogen bevatten; informatie over genealogische bronnen die op 

CD-rom, DVD of anderszins zijn verschenen e.d. De informatie moet laagdrempelig zijn. 

Lezers die informatie op dit gebied hebben, kunnen deze aan mij toezenden. 

(e-mailadres: chkayser@planet.nl) 
 

E-MAILADRESSEN  
 

Nieuwe e-mailadressen: 

W. van Wijk te Delfgauw woutuitdelfgauw@skpnet.nl 

E. Boer te Den Haag erikboer13@gmail.com 

J. van der Lee te Moerkapelle jvdlee@kliksafe.nl 

W.J.M. Scholtes te Den Haag wjm.scholtes@ziggo.nl 

F.W. de Cock Buning te Voorburg fwdecb@ziggo.nl 
 

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

de betreffende leden. 
 

WEBSITES 
 

Het Nationaal Archief 
 

Over: www.gahetna.nl wordt www.nationaalarchief.nl/onderzoeken 

"Vanaf 24 april om 17.00 kunt u het NA niet meer bezoeken op www.gahetna.nl. 

De collectie van het Nationaal Archief – archieven, foto’s en kaarten – vindt u vanaf 

25 april op www.nationaalarchief.nl onder de kop Onderzoeken. 

Vanaf 25 april werkt alles weer zoals u van het NA  gewend bent, maar dan op de nieuwe 

onderzoekspagina’s op www.nationaalarchief.nl" 
 

Welkom op de nieuwe site van het Nationaal Archief ! 

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/nieuws/welkom-op-de-nieuwe-site-

van-het-nationaal-archief 

Vanaf 24 april 2019 is de website www.gahetna.nl opgenomen in de website 

www.nationaalarchief.nl. Voortaan is www.nationaalarchief.nl/onderzoeken het 

startpunt voor uw onderzoek in de collectie van het Nationaal Archief. De meeste 

functies werken precies zoals u van ons gewend was op de vorige site, al ziet het er 

wellicht anders uit. Laat ons weten via het feedbackformulier wat u ervan vindt. 
 

Wat is er veranderd? 

Vooral de zoekhulpen (voorheen onderzoeksgidsen) zijn aangepast, mede op basis van 

uw feedback. Hopelijk voldoen ze zo beter aan uw behoefte om in de collectie te kunnen 
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zoeken. Wanneer dit niet het geval is dan kunt u dit altijd aangeven via het 

feedbackformulier 

Een aantal andere functionele verbeteringen zijn: 

• U kunt voortaan direct meerdere stukken tegelijkertijd reserveren via de pagina 

Direct reserveren.  

• U krijgt voortaan ook direct een reserveringsnummer toegekend wanneer u een 

stuk reserveert. Zo weet u direct op welk nummer de stukken in onze studiezaal 

voor u klaar zullen staan. 

• U kunt voortaan via de website een afspraak maken voor inzage in beperkt 

openbaar archief waarvoor wij onderzoek voor u hebben gedaan. In onze reactie 

op uw verzoek geven we u de link naar de pagina waar u dit kunt doen. 

• Het is vanaf nu mogelijk een bestand toe te voegen aan een formulier (zoals het 

CABR-formulier) dat u naar ons wilt toesturen. Dat scheelt u enkele handelingen 

bij het indienen van een aantal verzoeken. 
 

Wat is er als vanouds? 

• Het doorzoeken en bekijken van onze collectie is op dit moment in grote lijnen 

hetzelfde gebleven. Waar mogelijk zijn al wat verbeteringen aangebracht. 

Vermoedelijk later dit jaar voeren we een grote wijziging door in het doorzoeken 

en bekijken van onze collectie op de site. 

• U kunt uiteraard nog steeds stukken reserveren om in onze studiezaal te bekijken. 

Ook het bestellen van reproducties en van producten uit onze webwinkel blijft 

mogelijk. 
 

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

Alle Zoetermeerders 
 

Wat staat er op de site 'Alle Zoetermeerders'? 

U kunt ZOEKEN in de Burgerlijke Stand van Zoetermeer en Zegwaart 1812-1950, in de 

notariële en schepenakten 1677-1814 en in overige bronnen 1369-1998. 

De zoekfunctie wordt nog verder ontwikkeld. 

U kunt via het tabblad bladeren in de overige bronbewerkingen bladeren. 

Het Bevolkingsregister 1817-1936 is doorzoekbaar, de scans zijn t/m 1909 beschikbaar. 

Scans van de notariële en schepenakten 1677-1814 zijn beschikbaar. De notariële akten 

1815-1935 zijn grotendeels ontsloten door indexen, alle scans kunnen worden 

geraadpleegd. 
 

Burgerlijke Stand (1812-1950) 

In 1935 werden de gemeenten Zegwaart en Zoetermeer samengevoegd. 

Zoek direct in de akten van de Burgerlijke Stand op deze site! Blader door de scans van 

de akten nadat je een akte hebt gevonden. 

Genver heeft uitstekende verwijzingen naar scans van de huwelijksbijlagen (bewaard 

van 1811-1842) van de Burgerlijke Stand. 

Alle akten zijn ook doorzoekbaar via Wiewaswie. 
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RK Dopen, trouwen en begraven (na 1811) 

Zoetermeer en Zegwaart vormden samen één parochie. Blader in de registers: 

1812-1913 Dopen (RK) 

1813-1957 Huwelijken (RK) 

1827-1916 Begravenen (RK) 

1914-1922 Begravenen (RK) 
 

Begraafplaatsen (20ste eeuw) 

Online-begraafplaatsen biedt uitgebreide informatie over de begravenen met foto’s van 

de grafstenen op vele begraafplaatsen in Nederland. Ook die van Zoetermeer zijn 

opgenomen: Binnenweg, Hoflaan, Oude Kerk en Nicolaaskerk. Het betreft in het 

algemeen graven uit de tweede helft van de 20e eeuw. 
 

Dopen, trouwen en begraven (voor 1811) 

Zoetermeer en Zegwaart vormden samen één kerkelijke gemeente. Blader door de scans 

van de doop-, trouw- en begraafboeken. 

Zoek hieronder in de indexen. 
 

1586-1600 Dopen Nederduits Gereformeerd Zoetermeer-Zegwaart en 

omliggende dorpen 

1601-1650 Dopen Ned. Gereformeerd, NH, RK, Zoetermeer-Zegwaart 

en omgeving 

1651-1694 Dopen Ned. Gereformeerd; boek: 

    1651-1694 Dopen     Index op kinderen 

    1651-1694 Dopen     Index op vaders 

    1651-1694 Dopen     Index op moeders 

    1651-1694 Dopen     Index op getuigen 

1695-1715 Dopen 

1716-1735 Dopen 

1736-1755 Dopen 

1756-1775 Dopen 

1776-1795 Dopen 

1796-1811 Dopen 

1576-1605 Huwelijken Samengesteld uit bronnen uit Delft, Leiden, Nootdorp, 

Wilsveen en Zoetermeer 

1605-1650 Huwelijken Ned. Gereformeerd Zoetermeer-Zegwaart en 

omliggende dorpen 

1651-1700Huwelijken Trouwboeken van Zoetermeer en Zegwaart 1651-

1700 

1651-1700 Index Huwelijken Trouwboeken van Zoetermeer en 

Zegwaart 1651-1700 

1695-1811 Huwelijken Verwijzing naar de scans van de index bij het 

Nationaal Archief 
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1608-1785 Begravenen Enkele overledenen en gegevens over graven in de 

Oude Kerk te Zoetermeer, periode 1476-1838 

1626-1808 Collaterale successie Overledenen te Zoetermeer-Zegwaart met erfgenamen 

in de zijlinie, 1626/1660-1806 

1678-1713 Overleden lidmaten Overleden lidmaten, genoemd in notulen kerkenraad 

van Zoetermeer 

1696-1811 Begravenen Begravenen in Zoetermeer 1696-1811 en Zegwaart 

1714-1811 

1696-1811 Begravenen Toelichting 

1605 Lidmaten Ned. Gereformeerd 

1689-1731 Lidmaten Ned. Gereformeerd 

1653-1850 Lidmaten Index op namen van lidmaten Hervormde gemeente 

Zoetermeer-Zegwaart (lidmatenboeken in het 

Gemeentearchief Zoetermeer) 

1716-1850 Lidmaten Lidmaten Remonstrantse gemeente Zoetermeer-

Zegwaart 

1733-1753 Confirmaties R.K. Confirmatie en Eerste Heilige Communie 
 

De trouwboeken 1701-1811 zijn nog niet digitaal beschikbaar.  

Wel vindt u veel huwelijksdata vermeld in de indexen op de doopboeken hierboven. 
 

Bronnen:  https://www.allezoetermeerders.nl/ 

https://ontdekjouwverhaal.nl/nieuws/alle-zoetermeerders/ 
 

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

ALGEMENE INFORMATIE 

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

Archiefnieuws en Cursusnieuws. 

(door: A.P.J.Käyser-van der Zee) 
 

Heeft u dit bericht ook gelezen op de website 'Ontdek jouw verhaal'?? 
 

Klim ook eens in jouw Duitse stamboom 
 

Afgelopen zaterdag 6 april werd in De Vredehorst te Hoogeveen een Duitslanddag 

gehouden met als thema ‘Klim ook eens in jouw Duitse stamboom’. Deze dag werd 

georganiseerd door de afdelingen Friesland, Groningen, Twente, Drenthe en Noordwest-

Overijssel. Er waren veel Duitse zusterverenigingen aanwezig, zelfs eentje uit het oosten 

van Duitsland. 

Met 17 deelnemers en meer dan 200 bezoekers kunnen we terugzien op een uitermate 

geslaagde dag. Er waren ruim 30 laptops aangesloten, waardoor het internetgebeuren 

helaas erg traag verliep. 

Een bijzonder moment was de presentatie van het boek ‘Migratiegeschiedenis in 

Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland’, met daarin bronnen, aanwijzingen en 

voorbeelden bij grensoverschrijdend onderzoek. De schrijvers dr. Marijn Molema en dr. 
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Meindert Schroor waren allebei aanwezig om tijdens een lezing, het boek, - dat zowel in 

het Nederlands als in het Duits is geschreven - toe te lichten. Bijzonder is dat het boek 

nog deze week ook is in te zien op de website van afdeling Drenthe en Noordwest-

Overijssel. 

* [Lees meer over dit boek op blz. 2408 bij BOEKENNIEUWS] 

Info over dit evenement en diverse adressen op:  

https://ontdekjouwverhaal.nl/event/hoogeveen-klim-ook-eens-in-jouw-duitse-

stamboom/ 
 

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

BOEKENNIEUWS 
 

Mijn Stamboom, breng voor je kind je familie in kaart. 
 

Dit boek, “Mijn Stamboom” is een eerste stap om je familiegeschiedenis in kaart te 

brengen, meer te weten te komen over wie je bent en waar je roots liggen. 
 

Het boek is een uitgave van de Zuidnederlandse Uitgeverij en omvat 64 pagina’s waar je 

gegevens en foto’s kunt 

vastleggen vanuit een 

persoon, naar ouders, 

grootouders, overgrootouders 

tot betovergrootouders. 

Doelstelling van het boek is 

genealogie en de NGV onder 

de aandacht te brengen van de 

groep ouders en grootouders, 

die er behoefte aan hebben 

hun familieverhaal door te 

geven aan (klein-)kinderen en 

hun ervoor te interesseren. 

Bij de afdelingen is een 

inkijkexemplaar beschikbaar.  

Het boek kost €16,95 

inclusief verzendkosten. Dat is € 2,00 goedkoper dan in de winkel. 

Het gaat vergezeld van informatie over de NGV. 
 

Direct bestellen kan via de website: 

https://ontdekjouwverhaal.nl/product/mijn-stamboom-breng-voor-je-kind-je-

familie-in-kaart/ 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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(Onderstaande tekst is ontleend aan de website van de afdeling Drenthe en Noordwest Overijssel) 
 

Migratiegeschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland 

geschreven door dr. Marijn Molema en dr. Meindert Schroor. 
 

Migranten die de grens tussen Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland over trokken, 

hebben veel sporen nagelaten in archieven en musea. Het boek van dr. Marijn Molema 

en dr. Meindert Schroor schept overzicht in de overgeleverde bronnen en hun 

vindplaatsen. De aanwijzingen richten zich tot genealogen, studenten en 

(semi-)professionele onderzoekers. Verschillende verhalen, verteld vanuit verschillende 

thematische en regionale invalshoeken, geven inspiratie om zelf aan de slag te gaan met 

grensoverschrijdende migratiegeschiedenis. 

Het boek met als titel ‘Migratiegeschiedenis in Noordwest-Duitsland en Noord-

Nederland’, is zowel in het Nederlands als in het Duits geschreven. Het is op 6 april 2019 

tijdens de Duitslanddag in Hoogeveen gepresenteerd door middel van een Powerpoint 

presentatie. De daar aanwezige schrijvers hebben er in toegestemd dat de presentatie ook 

gedeeld mag worden op onze website. Leden kunnen de presentatie vinden onder 

‘Publicaties’ op de pagina van de NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel (let op: 

eerst inloggen als lid). Klik op ‘Presentatie migratiegeschiedenis 06-04-2019’ en het 

wordt als PDF-bestand geladen. 

Het papieren exemplaar zal ook worden opgenomen in onze bibliotheek en is beschikbaar 

gesteld door de auteurs. 

Wil je het boek zelf kopen dan is het te bestellen bij de 

boekhandel. Dit zijn de gegevens: 

Migrationsgeschichte in Nordwestdeutschland und 

den nördlichen Niederlanden = Migratiegeschiedenis 

in Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland : 

Quellen, Handreichungen und Beispiele zur 

grenzübergreifenden Forschung = Bronnen, 

aanwijzingen en voorbeelden bij grensoverschrijdend 

onderzoek / hrsg. von Marijn Molema und Meindert 

Schroor. – Münster : Readbox Unipress, 2019. – 548 

S. (Benelux-German Borderlands Histories; Bd. 1), 

ISBN 978-3-8405-2001-3, Preis/prijs: € 40,30.’ 

Meer informatie is te vinden op: 
 

 

 

 

 

 

https://miami.uni-muenster.de/Record/12c4614b-1d83-49e9-97ab-bf9b7878b228 

https://www.waddenacademie.nl/ 
 

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

Noord-Hollands Archief gaat publiekslocatie Janskerk verbouwen. 

Het Noord-Hollands Archief gaat van 6 mei tot 14 oktober 2019 de publiekslocatie 

Janskerk op de Jansstraat verbouwen. Daarom is de Janskerk in die periode voor publiek 

gesloten. Bezoekers voor de studiezaal kunnen in de aankomende maanden terecht op de 

locatie aan de Kleine Houtweg in Haarlem. 

De studiezaal, de Commandeurszaal en het Archiefcafé in de Janskerk zijn toe aan 

vernieuwing. Het Archiefcafé wordt groter en wordt omgebouwd tot een 

ontmoetingsplek voor bezoekers, onderwijsgroepen en voor diverse andere doelgroepen. 

In het middelpunt staat hier de maatschappelijke functie van het Noord-Hollands Archief, 

die een open, voor iedereen toegankelijke, instelling wil zijn. Bovendien wordt een lang 

gekoesterde droom verwezenlijkt. De oude toegang naar de Janskerk wordt van glazen 

deuren voorzien zodat de zichtbaarheid van het interieur van de kerk voor het 

langslopende publiek en de omwonenden wordt vergroot. 
 

Dienstverlening Noord-Hollands Archief verlegd 

Het Noord-Hollands Archief zet sinds een aantal jaren versterkt in op digitale 

dienstverlening met onder meer de ‘Scannen op verzoek’ - dienst, een chatdienst en 

meer digitalisering van stukken. Daarom is de dienstverlening aan het begin van het jaar 

helemaal over gegaan naar de Janskerk in de Jansstraat om gebundeld op één plek goede 

service te kunnen verlenen. In samenspraak met de architect Joop Slangen en de beoogde 

aannemers kwam echter naar voren dat de geplande aanpassingen in de Janskerk de 

dienstverlening te veel in de weg zouden staan, daarom is het besluit genomen om van 6 

mei tot 14 oktober 2019 de dienstverlening voor bezoekers op de studiezaal voor een 

aantal maanden te verleggen naar de locatie op de Kleine Houtweg 18. Het publiek kan 

voor onderzoek in de studiezaal vanaf 7 mei 2019 van dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 

uur en elke derde zaterdag van de maand van 9.00-16.00 uur terecht op de Kleine 

Houtweg 18. Voor het publiek is de Janskerk niet bereikbaar. 
 

Tentoonstelling Enschedé en activiteiten 

In de verbouwingsperiode van het Noord-Hollands Archief wordt tevens de vaste 

tentoonstelling over de collectie Koninklijke Joh. Enschedé ingericht. Deze zal naar 

verwachting medio oktober openen. De verbouwingen in de Janskerk zijn 

september/oktober afgerond. De jaarlijkse zomertentoonstelling van het Noord-Hollands 

Archief verhuist dit jaar naar de wintermaanden. Met de Open Monumentendagen op 14 

en 15 september 2019 wordt uiteraard rekening gehouden en het Noord-Hollands Archief 

is ook één van de locaties van de jubileumeditie van het Geschiedenisfestival op 5 

oktober 2019, dat dit jaar voor de vijfde keer in Haarlem gaat plaats vinden. 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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CURSUSNIEUWS 
 

Cursus Huizenonderzoek in Delft 

Als u in een huis in Delft woont, dan bent u vast wel eens nieuwsgierig naar wie er 

vroeger gewoond heeft en wat er allemaal met het huis gebeurd is. 
 

Voor wie niet veel ervaring heeft in archiefonderzoek wordt er in Delft jaarlijks een 

cursus ‘Historisch Huizenonderzoek’ georganiseerd. 

De eerstvolgende cursus is in oktober/november 2019 (exacte data worden later bekend 

gemaakt). 
 

Op acht achtereenvolgende maandagochtenden (van 10.00 tot 12.30 uur) kunt u onder 

deskundige begeleiding aan de slag met het onderzoek naar het huis van uw keuze. 

Al doende raakt u vertrouwd met alle relevante archiefbronnen - alsmede de vele digitale 

onderzoeksmogelijkheden die u tegenwoordig thuis kunt benutten. 

• Data: oktober/november 2019 

• Tijdstip: maandagochtend 10.00-12.30 uur 

• Kosten: € 200,00 voor 8 lessen  

• Locatie: Stadsarchief Delft, Gantel 21, 2635 DP Den Hoorn, tel. (015) 260 2341 

• Cursusdocent: Kees van der Wiel 

• Aanmelden en informatie: per e-mail aan kees.vander.wiel@hetnet.nl 

Zie ook de website http://achterdegevelsvandelft.nl/eigenhuis.html 

De exacte startdatum is nog niet bekend. 
 

Resultaten van huizenonderzoek zijn te vinden op: 

http://www.achterdegevelsvandelft.nl/ 

In de linker kolom kunt u een straat aanklikken en vervolgens kijken van welke huizen 

en hun bewoners er al beschrijvingen te vinden zijn. 

U vindt van de huizen ook documentatie en kunt zien welke bronnen gebruikt zijn. 
 

* En mocht u door de cursus de smaak te pakken hebben gekregen dan nodigt men u 

graag uit om de ‘Werkgroep van Achter de gevels van Delft’ te komen versterken. 
 

U kunt ook al een handleiding voor huizenonderzoek op de site vinden: 

http://www.achterdegevelsvandelft.nl/documenten/Handleiding%20huizenonderz

oek%20Delft.pdf 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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Cursus Genealogie voor beginners 

De Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Delfland organiseert in 

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

vijf woensdagmiddagen in september/ oktober 2019. 
 

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

Den Hoorn op 25 september, 2 oktober, 16 oktober, 23 oktober, 30 oktober  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; Burgerlijke Stand en 

bevolkingsregisters; zoekmogelijkheden in de archieven en op internet; 

demonstratie zoeken op internet; praktische opdracht zoeken. 

• 3e middag: Vervolg zoekmogelijkheden op internet; praktische opdracht 

• 4e middag: Verwerken van gegevens in genealogische computerprogramma's; 

weergeven onderzoeksresultaten. 

• 5e middag: Genealogische bronnen 17e en 18e eeuw; Doop, trouw en 

begraafregisters; 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 tevens cursusmateriaal en koffie/thee. 

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

terugbetaald. 

Aanmelden vóór 10 september 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 deelname-bijdrage.  

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. 
 

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

Bij de Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker (SWOP) zijn weer plannen voor 

een cursus Aldfaer voor de opslag van uw genealogische gegevens. Ook GEDCOM zal 

ter sprake komen. Het zou gaan om 5 lessen van 2 uur. De cursus gaat alleen door bij 

voldoende belangstelling en is in principe bedoeld voor inwoners van Pijnacker, 

Nootdorp en Delfgauw.  De cursus wordt gegeven in 'De Schakelaar' in Pijnacker. 

Voor informatie: Tanja van der Ark, tel. 015-3692812, e-mail: tanja@swop.nl 

Zie: 

https://www.seniorweb.nl/cursussen/computerles-in-de-buurt/pijnacker/pijnacker 
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DIVERSEN 
 

Openbaar vervoer in en om Pijnacker 
 

Over het onderwerp ‘Openbaar vervoer in en om Pijnacker’, kunt u vanaf 6 mei 2019 

in de vestiging Pijnacker van de Bibliotheek Oostland een nieuwe tentoonstelling 

bezichtigen, die de medewerkers van het ‘Historisch Informatie Punt’ (HIP) weer met 

grote zorg hebben samengesteld. 
 

U kunt op het informatiebord van de 

Spoorwegen komen kijken hoe laat de 

Hofpleintrein vanaf Pijnacker vertrekt, de 

maquette van het station Pijnacker met 

weemoed bewonderen en de prachtige 

miniatuur treintjes van de Hofpleintrein 

bezichtigen. 

Er zijn veel foto's van het openbaar vervoer via 

de trekschuit, de paardenomnibus, buurtbus en 

natuurlijk de Hofpleinlijn. 

 
 

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

Aan dit nummer werkten mee: 

- Dhr. J.J. Kaldenbach, Amstelstraat 18, 1823 EV Alkmaar, tel. 072-5123029, e-mail: 

jos.kaldenbach@tiscali.nl 

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

phscharp@kabelfoon.nl 

- De bestuurs- en redactieleden A.P.J. Käyser - van der Zee, R. van Rooijen  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, A.P.J Käyser-van der Zee, 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, echter met 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: Leo.vanderLinden@duo.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 Ir. R. van Rooijen Warmoesland 26 2635 LC  Den Hoorn 

rovaroo@gmail.com 

015-2126770 

lid Vacant   

 

 

lid Vacant   

 

 

 

  
  

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

 e-mail: velders@xs4all.nl 
  

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

 e-mail: eduardvanrijn@hetnet.nl 
 

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

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

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

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

 e-mail: rovaroo@gmail.com 

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

 e-mail: velders@xs4all.nl 
  

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

 e-mail: lphrtr@planet.nl 
 

Afdelingsbibliothecaris: 

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

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

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

 e-mail: hddadvert@mvadesta.nl 
  

Helpdesk GDPro +  Vacant in de afdeling Delfland 
  

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

Index/inhoudsopgave 

mededelingenblad 

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

 

 

Lidmaatschap NGV en adreswijziging Gens Nostra: Nederlandse Genealogische Vereniging, 

Postadres: Postbus 50, 3980 CB  Bunnik 

Bezoekadres: Kosterijland 3, 3981 CB Bunnik 

Telefoonnummer: 085 - 105 1199 

Homepage NGV: https://ontdekjouwverhaal.nl  

COLOFON ISSN 0928-7744 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zie ook: ‘Was boer Van den Bosch schuldig?’ Op bladzijde 2400 
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