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JAARGANG 29, No 1, maart 2020 

 

MEDEDELINGENBLAD 
 

Van het Bestuur en de Redactie: 
 

Het Hoofdbestuur van de NGV is bezig bezuinigingsmaatregelen in te voeren die moeten 

leiden tot een “break-even” begroting en bestedingsresultaat. De meest concreet 

getroffen maatregelen die de afdelingen betreffen, zijn een algemene korting op het 

bestedingsbudget van de afdelingen en het opheffen van de afdelingsrekeningen bij de 

ING. 

Het gevolg van de algemene korting op het bestedingsbudget van onze afdeling zou 

kunnen zijn dat aan het eind van het jaar een afdelingsavond niet meer door kan gaan, 

hoewel wij als afdelingsbestuur al jaren de grootst mogelijke zuinigheid betrachten. 

Er zijn eigenlijk geen andere bespaarmogelijkheden binnen onze afdeling. 
 

Het Mededelingenblad staat weer vol. Naast de “verplichte” onderdelen voor de 

afdelingsledenvergadering o.a. ook weer twee nieuwe leden die zich voorstellen en een 

vervolg van de samenvatting op blz. 2446 van de voordracht “Achter de gevels van Delft” 

door Piet van der Kruk. 
 

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 23 april 2020 om 19.30 uur:  

“WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT, schrijven van een familiegeschiedenis”, door de 

heer J.F.J. Grimmelikhuizen uit Arnhem. 

De indruk zou kunnen bestaan dat familiegeschiedenis een moderne eigentijdse vorm 

voor een genealogische publicatie is, maar schijn bedriegt.  

Al in 1983 publiceerde NGV-erelid Nico Hamers uit Malden, de brochure 

“Van ordening tot familiegeschiedenis” en hield hij lezingen over dat onderwerp.  
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Vanwaar dan toch de weerkerende belangstelling? Zou het schrijven van een 

familiegeschiedenis een megaklus zijn waar iedere genealoog wel eens over denkt, 

maar slechts een enkeling zich aan waagt? 

In de presentatie “Wie schrijft die blijft” laat Jos Grimmelikhuizen zien dat 

“familiegeschiedenis” geen eenduidig begrip is en dat genealogen veel 

keuzemogelijkheden hebben om hun geschiedenis vorm te geven. Wel is het zo dat 

iedere keuze consequenties heeft voor het onderzoek dat aan het schrijfwerk vooraf 

moet gaan en voor de vorm die de publicatie zal gaan aannemen. 

Aan de hand van voorbeelden uit de NGV-bibliotheek, en zijn eigen boekenkast zal 

Jos laten zien wat anderen van hun familiegeschiedenis hebben gemaakt. Voorbeelden 

om na te volgen of juist niet? De kern van de presentatie is een stappenplan, een plan 

dat door iedereen naar behoefte en mogelijkheden kan worden gedetailleerd. Een plan 

ook waarvan men, zo men dat wil, onderdelen kan toevoegen, schrappen of vervangen. 

Tot slot volgen twaalf tips, voor wie met schrijven van de familiegeschiedenis wil 

beginnen en ook voor wie al een flink deel van het manuscript gereed heeft. 

De heer Grimmelikhuizen heeft al eerder een boeiende lezing voor onze afdeling 

gehouden. 
 

Jos Grimmelikhuizen (Arnhem, 1944) was in zijn werkzame leven docent 

commerciële economie in het MBO. Sinds 1985 doet hij aan stamboomonderzoek en 

verzorgt hij regelmatig lezingen; hij is binnen de NGV actief, onder andere als 

penningmeester van de afdeling Achterhoek en Liemers. Hij verzorgt voor de afdeling 

ook diverse cursussen. 
 

Aan het eind van de avond om ca.21,30 uur volgt de halfjaarlijkse Afdelings Leden 

Vergadering. De agenda van deze ALV vindt u op blz. 2459. 
 

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

• Donderdag 12 september 2020 om 20.00 uur. 

• Donderdag 8 oktober 2020 om 20.00 uur (3de donderdag i.v.m. beschikbaarheid zaal). 

• Donderdag 12 november 2020 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 EBS bus 455, vertrek van station 

Delft om 19.17 aankomst 19.34 uur en van station Zoetermeer om 19.14 aankomst 19.28 uur. 

De halte in Delfgauw heet: “Delfgauwseplein” en is slechts enkele minuten lopen van het 

Kerkelijk Centrum. Vertrek van Delfgauw richting Delft: 22.29 uur, richting Zoetermeer: 22.33 

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.ebs-ov.nl/haaglanden/ ) 

Wij brengen de mogelijkheid van carpooling nogmaals onder uw aandacht. 
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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 

De afdeling Rijnland organiseert op: 

• Dinsdag 21 april 2020 om 20.00 uur de lezing: 

'Een kijkje achter de schermen van Delpher' door mevrouw Sarah D'Huys. 

In Delpher vindt u meer dan 100 miljoen gedigitaliseerde pagina’s uit Nederlandse 

boeken, kranten en tijdschriften, die u allemaal woord voor woord kunt doorzoeken. 

Zo kunt u bijvoorbeeld heel gemakkelijk uw eigen familienaam terugzoeken in oude 

kranten van 1618 tot 1995.  

Maar wat is Delpher nu eigenlijk en waarom zou Delpher interessant zijn voor u? 

Delpher is ontwikkeld door de ´Koninklijke Bibliotheek´. In deze lezing krijgt u een 

kijkje achter de schermen van Delpher en wordt er uitgelegd waarvoor en hoe u de 

dienst het beste kunt gebruiken. Ook is het een uitstekend moment om al uw vragen te 

stellen en meer te leren over het zoeken in Delpher. 

Sinds augustus 2017 is Sara D’Huys functioneel beheerder bij de ´Koninklijke 

Bibliotheek´ en vanaf 1 december 2018 product-owner van Delpher.  

Ze is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de website www.delpher.nl 

Aansluitend wordt om 21.30 uur de afdelingsledenvergadering gehouden. 

De bijeenkomst wordt gehouden in de kapelzaal van de Scheppingskerk, Van 

Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp.  

De zaal is open vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis. 
 

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

Om alvast in  uw agenda te noteren: 

de DUITSLANDDAG 2021 wordt gehouden in het NGV-Informatiecentrum in Bunnik 

op 6 februari 2021. 

Op https://ontdekjouwverhaal.nl/nieuws/duitslanddag-2020/ vindt u een verslag van 

de onlangs in het Informatiecentrum gehouden Duitslanddag 2020. 
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Ledenbestand 
 

Nieuwe leden: 

Dhr. A.J. Kappers te Vlaardingen 

Dhr. R.C.M. van Zon, Fledderusplan 13, 2728 DG Zoetermeer 

Dhr. W. van de Pol te Rijswijk (adresgegevens bij het bestuur bekend) 
 

Adreswijziging: 

Dhr. H.M. Lups, Chopinlaan 9, K  501, 2625 TD Delft 
 

Overleden: 

Dhr. T.W.J.  Witberg te Nieuwerkerk a/d IJssel 

Dhr. H.C.J. Bakker te Voorhout 

Dhr. J.C.A. Carlquist te Den Haag 

Dhr. D.A. van Leeuwen te Delft 
 

NB: Adressen of wijziging daarvan worden vermeld na toestemming van de betreffende leden. 
 

Op 29-02-2020 telde de afdeling: 244 leden en 14 bijkomende leden. De NGV telde op 

29-02-2020 6093 leden en 555 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 Piet Nowee verzorgt namens het afdelingsbestuur de verwelkoming en introductie van nieuwe 

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

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

BESTUURMEDEDELINGEN 
 

INLOOPSPREEKUUR VOOROUDERONDERZOEK 

(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. 
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De data in het tweede kwartaal van 2020 zijn:  8 april, 13 mei en 10 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. 
 

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

NIEUWE LEDEN STELLEN ZICH VOOR 
 

Sinds kort verzorgt Piet Nowee namens het bestuur de introductie van nieuwe leden. 

Het nut van dit voorstellen is onder andere dat nieuwe leden kunnen vertellen waar zij 

mee bezig zijn en naar zoeken. De andere leden komen zo te weten wie de nieuwe leden 

zijn en kunnen mogelijk bruikbare informatie/tips aan de nieuwe leden geven. 

Leden die onlangs lid zijn geworden, worden (vrijblijvend) uitgenodigd om zich voor te 

stellen in ons mededelingenblad. 

De werkwijze: 

Indien het e-mailadres van een nieuwe lid in het Mededelingenblad staat dan zal Piet 

Nowee per e-mail dit lid informeren over de werkwijze. Als een nieuw lid, waarvan het 

e-mailadres bij ons onbekend is, in deze rubriek wil worden opgenomen dan wordt dit 

lid vriendelijk verzocht om contact op te nemen met Piet Nowee (e-mail: 

info@pietnowee.nl). De definitieve tekst van de stukjes wordt altijd eerst voorgelegd 

aan het onderhavige lid voordat deze wordt geplaatst. 

Hieronder een nieuwe aflevering van de rubriek. 
 

NIEUWE LEDEN STELLEN ZICH VOOR.... nr. 57. 

(door: Piet Nowee) 
 

Mevrouw Margreet Bouma. (lidnummer: 136754) 

Margreet is 66 jaar en geboren in Eindhoven. Als kind heeft zij met haar ouders in Den 

Haag en Amstelveen gewoond, tijdens haar studententijd woonde zij in Amsterdam. 

Voor haar werk is zij teruggekeerd naar Den Haag en tot haar pensionering (op 1 januari 

2019) werkte zij als senior beleidsmedewerker bij een organisatie die wetenschappelijk 

onderzoek financiert. 

Sinds april 2019 is Margreet zich gaan interesseren voor genealogie, de aanleiding 

daarvoor was een tien jaar lange briefwisseling die ongeveer twintig jaar geleden werd 

afgesloten. Deze briefwisseling werd gevonden in het huis van haar moeder nadat haar 

moeder was overleden. 

Zij wilde de gegevens daaruit overzichtelijk vastleggen, zo mogelijk verifiëren en 

uitbreiden. Inmiddels gebruikt zij het programma Aldfaer, is lid geworden van de NGV 

en is vriend van het CBG. Ook is zij al een keer bij een NGV-afdelingsavond geweest 

voor een interessante lezing. 

De bronnen die zij gebruikt zijn o.a. WieWasWie, het Stadsarchief Amsterdam, 

AlleFriezen.nl, AlleDrenten.nl en FamilySearch. 



___________________________
 Mededelingenblad Afd. Delfland- 2020 / 1 

___________________________
 

2458 © NGV afdeling Delfland 

Op dit moment heeft Margreet drie onderzoeksonderwerpen: 

1) De familie Havik, van haar oma aan moeders kant in Amsterdam. Zij vond het 

spannend in de bovenvermelde briefwisseling te lezen dat andere genealogen hadden 

vastgesteld dat de Havik-families in de Zaanstreek geen connectie zouden hebben 

met de Havik-families in Amsterdam. Zij vroeg zich af hoe dat kon, gelet op de korte 

afstand tussen die locaties. Toch bleek het juist te zijn, mogelijk is een voorvader uit 

Bielefeld (Duitsland) naar Amsterdam gekomen. Zij hoopt tijdens de Duitslanddag 

(was op 1 februari) verder te komen met dit zoekwerk. 

2) Haar opa Verheul (Amsterdam) heeft "Herinneringen van een tachtigjarige" met de 

hand uitgeschreven. De namen die haar opa zich wist te herinneren wil zij ook 

vastleggen, controleren en uitbreiden. 

3) De familie Bouma, haar eigen familienaam. Wel is al duidelijk dat Oudega (gemeente 

Smallingerland) een belangrijke plaats is voor deze familie. 

De familie Jonker uit Drenthe, van haar oma aan vaders kant, is al een keer uitgezocht. 

Deze familie is eveneens afkomstig van over grens. 

Margreet heeft als beginnend genealoog het boek "De Stamboom van je familie op de 

computer" aangeschaft en gebruikt. Ook heeft zij "het Stamboomboek" van Rob van Drie 

doorgenomen. Ondanks hulp van vrijwilligers loopt zij toch nog tegen onduidelijkheden 

aan in het programma Aldfaer. Zij zou het wel een goed idee vinden als ervaren 

gebruikers van Aldfaer beginners leren hoe handig om te gaan met het programma, 

bijvoorbeeld op een avond. 

Zij heeft een cursus van twee ochtenden van Seniorweb werkgroep genealogie gevolgd. 

Medewerkers van deze werkgroep hebben haar geholpen met "onleesbare" teksten van 

akten, tips gegeven voor handiger zoeken en gewezen op geschikte bronnen. 

Bij het CBG heeft zij een studie over Zaankanters doorgenomen en bij het Nationaal 

Archief een prachtige demonstratie gekregen hoe te werken met FamilySearch. 

Margreet vindt dat zij soms te veel tijd aan genealogie besteedt, zeker als zij tegen allerlei 

vondsten aanloopt. Het is haar wel duidelijk geworden dat je keuzes moet maken in de 

genealogie. Over enkele jaren wil Margreet eens kijken hoe zij de verzamelde gegevens 

kan verwerken in een verhaal dat ook anderen kan interesseren, allereerst haar broers en 

zus. 

Nu zij met pensioen is, wil zij ook graag meer tijd besteden dan eerder kon aan familie, 

vriendinnen en vrienden, golfen, yoga en als amateur musiceren (dwarsfluit en zingen). 
 

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

De heer Frits de Cock Buning (lidnummer: 137704) 

Frits is geboren in Pangkalan Brandan (Nederlands-Indië), in 1937, en is in 1946 met zijn 

ouders naar Den Haag gekomen, daarna heeft hij nog vijf jaar in Curaçao en zes jaar in 

Maassluis gewoond. Momenteel woont Frits met zijn vrouw in Voorburg. 

Hij is al heel lang bezig met genealogisch onderzoek, ongeveer 60 jaar geleden ging zijn 

interesse uit naar personen met dezelfde familienaam en later is hij begonnen met 

kwartierstaten onderzoek. 

Frits is sinds kort lid geworden van de NGV. 
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Twee jaar geleden ontdekte hij in FamilySearch tot zijn verrassing dat hij via zijn 

grootmoeder van zijn moederskant talloze Westlandse voorouders heeft, voornamelijk 

voorouders van Maartje Jacobsdr. Poot, gedoopt te Vlaardingen op 18 februari 1753.  

Naast genealogie heeft Frits belangstelling voor heraldiek. 

Inmiddels heeft hij een grote verzameling lakstempels, waarvan de meeste met 

familiewapens. Ook heeft hij nog lakzegels, wapentekeningen en gebrandschilderde 

familiewapens verzameld. 

Momenteel is Frits bezig met de kwartierstaat van zijn moeder, waarbij hij vooral op 

zoek is naar bijzondere familieverhalen. 

De kwartierstaat van zijn moeder gaat hij vastleggen in stamreeksen en in boekvorm 

publiceren in eigen beheer, voor zijn familie en belangstellenden. 

Frits gebruikt geen genealogisch programma om zijn informatie vast te leggen. Hij heeft 

zijn gegevens voornamelijk op papier, zoals handgeschreven aantekeningen en 

fotokopieën die hij heeft gemaakt in archieven en bibliotheken. Zijn boek maakt hij in 

MS-Word. 

Tenslotte hoopt hij als lid van de NGV afd. Delfland nog veel interessante informatie op 

te doen. 
 

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

AFDELINGSLEDENVERGADERING 
 

Op donderdag 23 april 2020 houden we onze halfjaarlijkse afdelingsledenvergadering. 

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

Algemene Vergadering op 16 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 23 april 2020,  

aanvang ca. 21.30 uur. (dus ná de lezing). 

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Verslag van de afdelingsledenvergadering van 14 november 2019 

4. Jaarverslag van de secretaris over 2019 

5. Financiën: 

a. Jaarverslag van de penningmeester over 2019 

b. Verslag van de afdelingskascommissie 

c. Verkiezing van de nieuwe afdelingskascommissie vervalt 

6. Bestuursverkiezing: 

a. Rooster van aftreden: 

• 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 

• 2022 Penningmeester/vice-voorzitter mevr. A.P.J. Käyser - van der Zee 
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b. Dhr. mr. P.C. Kaiser treedt af en stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor 

om dhr. mr. P.C. Kaiser te herkiezen. 

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

7. Verslag Algemene Vergadering van 23 november 2019. 

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 16 mei 2020. 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 
 

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

CONCEPT VERSLAG VAN DE AFDELINGSLEDENVERGADERING van de NGV 

Afdeling Delfland, gehouden op 14 november 2019 in het Kerkelijk Centrum in 

Delfgauw. 
 

Aantal aanwezigen: 10 (5 leden en 5 bestuursleden) 

Notulist: dhr. mr. P.C. Kaiser 
 

Afwezig met kennisgeving: 6 leden. Te weten: de heren M. J. Bontenbal, S.C.M. de 

Wit, J. Noort, W. van der Kooij, M.L.M.  van der Stap en J. J. Schneider 
 

1. Opening 

Voorzitter de heer L.P. Heurter opent de vergadering om 21.32 uur. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

De heer L.F. van der Linden deelt mede dat er zes berichten van verhindering zijn 

ontvangen.(zie hierboven) 

3. Verslag van de afdelingsledenvergadering van 9 mei 2019 

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

4. Verslag van de Algemene Vergadering van 25 mei 2019 

De voorzitter stelt voor om meteen naar de agendapunt 5 te gaan, omdat op de AV 

van 25 mei 2019 met name is gesproken over de onderwerpen die op de AV van 23 

november 2019 aan bod zullen komen. 

5. Agendapunten voor de Algemene Vergadering van 23 november 2019 

De voorzitter neemt de agenda van deze vergadering door. 

De heer Van der Linden neemt samen met penningmeester mevrouw A.P.J. Käyser - 

van der Zee de begroting van de NGV door. De voorzitter vat samen dat de begroting 

naar de nul toewerkt door de afdelingen minder te geven en de ICT kosten uit de 

reserves (opgebouwd met gelden van de verkoop van het verenigingspand in Weesp) 

te voldoen. 

Onze afdeling krijgt komend jaar minder geld om te besteden. In 2019 was dit  

€ 3.565,- en in 2020 wordt dit € 2.955,-. In vergelijking met andere afdelingen valt 

de korting voor ons mee. De penningmeester merkt op dat we wel moeten uitkomen 
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met de kosten en het niet zo mag zijn dat we zaken als printcassettes of enveloppen 

niet meer kunnen voldoen. Lukt dit niet, dan trekken we aan de bel bij de vereniging. 

Verder licht het bestuur toe dat wanneer er structureel meer geld wordt uitgegeven 

door de vereniging dan er wordt ontvangen, de vereniging nog maar een paar jaar kan 

bestaan. Daarom probeert het bestuur om jaarlijks de kosten en baten gelijk te 

houden. 

Het hoofdbestuur heeft een activiteitenplan geschreven om de vereniging 

levensvatbaar te houden. 

• De voorzitter geeft aan dat het plan erop neerkomt dat de afdelingen worden 

opgeheven. De heer R. van Rooijen licht toe dat er dan geen afdelingsbesturen en 

overleggen meer nodig zijn. Dan blijven er regionale activiteitencommissies 

over.  

• Daarnaast kunnen naar de Algemene Vergadering niet meer twee afgevaardigden 

per afdeling gaan: dat wordt nog maar één lid. Dat scheelt zaalhuur (voor een 

kleinere zaal), reiskosten en catering voor de aanwezigen. Wij zijn daar niet zo 

blij mee, omdat de onderlinge contacten tussen de besturen dan ook minder 

worden. Ook kan er niet meer met een eigen bestuurslid op de AV overlegd 

worden. En worden de contacten met functionarissen van andere afdelingen 

hierdoor beperkt(er). 

• De frequentie van de voorzittersvergaderingen wordt opgevoerd van twee keer 

naar vier keer per jaar. Dit ter voorbereiding van de Algemene Vergadering. In 

de voorzittersvergaderingen worden geen besluiten genomen.  

• Men wil een andere structuur in de vereniging aanbrengen: men wil een ledenraad 

invoeren. Andere vormen van inspraak en overleg komen te vervallen.  

• Men zoekt coördinatoren voor de webredactie en de sociale media. Voor de 

public relations en de sociale media wordt een werkplan opgesteld. 

• De digitalisering van de collectie wordt voortgezet en geïntensiveerd. Dit leidt 

tot minder uitgaven. 

• Men wil een opleidingsplan maken voor de bestuurders.  

• De lidmaatschapsvorm en de manier van betaling van de contributie worden 

nader onderzocht. 

• Er wordt een werkgroep Genetische Genealogie (DNA) opgezet. Wij vinden dat 

een goede zaak. 

• Samenwerking vorm geven met archieven, musea en andere relevante 

organisaties om informatie ter beschikking te stellen. De eerste handtekeningen 

onder samenwerkingsovereenkomsten zijn inmiddels gezet. Onze afdeling werkt 

ook al samen met bijvoorbeeld het archief in Delft voor cursussen en spreekuren. 

Voorgesteld wordt om de verzamelde goedgekeurde wijzigingen van de statuten in 

de statuten op te nemen en, samen met het huishoudelijk regelement, te laten passeren 

bij de notaris. De ALV stemt hiermee in. 

Voorgesteld wordt om de afdelingspenningmeester niet meer verplicht te stellen. Die 

functie wordt dan omgevormd naar een budgethouder. Dit is kostenbesparend omdat 
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er geen afdelingsbankrekening meer nodig is. Betalingen lopen dan via de landelijke 

penningmeester, wij vinden dat prima, zolang wij maar inzicht en regie houden over 

de ‘eigen’ financiën van de afdeling. Ook is een regionale kascommissie niet langer 

nodig.  

Mevrouw Käyser - van der Zee licht toe hoe het budgethouderschap in de praktijk, 

voor zover nu bekend, zou kunnen gaan verlopen. 

6. Rondvraag 

De vergadering stelt bij monde van een van de leden een vraag over de facturatie van 

de contributie: gemaild was dat het fout was gegaan. 

Bestuur: vorig jaar is het fout gegaan met de incasso en dat heeft veel geld gekost. 

Nu zit men er meer achter aan. 
 

De heer Van Rooijen geeft aan dat de problemen met de ICT groot zijn geweest: het 

opbouwen van de nieuwe site, de hack. Nu loopt de site via de Universiteit Leiden. 

Er is een vermoeden van sabotage gerezen: onderzocht wordt met Microsoft of de 

partij die de ICT uitvoerde opzettelijk fouten heeft gemaakt en bugs in het systeem 

heeft aangebracht, die het vervolgens tegen betaling weer kon verbeteren. 
 

De voorzitter attendeert de vergadering op het overlijden van de heer Hans Kortleve. 

In het afdelingsblad is een In Memoriam opgenomen op pagina 2417. 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 
 

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

CONCEPT JAARVERSLAG van de SECRETARIS over 2019 
 

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 (tot 9 mei 2019) 

Dhr. Ir. R. van Rooijen Lid en afdelingswebmaster, PR na 9 mei 2019 
 

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

Dhr. L.F. van der Linden is plaatsvervangend afdelingsafgevaardigde. 
 

Het bestuur heeft in 2019 zes keer vergaderd, 9 januari, 6 maart, 10 april, 5 juni, 11 

september en 30 oktober. De vergaderingen werden gehouden ten huize van 

bestuursleden. Belangrijke onderwerpen van discussie waren het programma voor de 

afdelingsavonden, het knipselproject, de afdelingswebsite, de nieuwe website, het 

afdelingsblad, het regio-overleg, de afdelingsleden-vergaderingen en de Algemene 

Vergadering en de ontwikkelingen in de NGV. Verder is onderling gecommuniceerd via 
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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 2019 omvatte de afdeling Delfland 246 leden en 15 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 af en toe binnen, maar voornamelijk door zelf iets te schrijven, er om te 

vragen 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, die we ontvangen. Onze 

buitenlandse leden en de collega NGV-afdelingen ontvangen een digitale versie van het 

blad. De inhoudsopgave van 1991 tot en met 2014 is op website raadpleegbaar. 
 

Afdelingsbijeenkomsten en excursies 

• Op 10 januari hield de heer Léon van der Hoeven uit Den Haag een boeiende 

voordracht “Friedrichstadt in Sleeswijk-Holstein (D)”. De avond werd bezocht door 

25 personen. 

• Op 14 februari hield de heer Ad Bakker uit Hilversum een interessante voordracht over 

"Het zoeken op de nieuwe NGV-website". Hierbij waren 30 personen aanwezig. 

• Op 14 maart verzorgde de heer Jacques Moerman uit Schipluiden een boeiende lezing 

over "De VOC en nederzettingen in het verre oosten". Deze avond werd bijgewoond 

door 23 personen. 

• Op 11 april hield de heer Jan Broekhuizen uit Lisserbroek een mooie voordracht over 

"Sporen van Sinjoren (Antwerpen)". Er waren deze avond 19 bezoekers 

• Op 9 mei hield eerst de heer Piet van der Kruk uit Nootdorp een fraaie presentatie over 

zijn genealogisch werk, zijn sportboeken en het werk voor ''Achter de gevels van 

Delft'' en daarna de heer Piet Nowee uit Delft over ''Energie transitie bij houtdraaierij 

Wolff''. Deze avond werd beëindigd met de afdelingsledenvergadering. De 

presentaties trokken 15 belangstellenden en bij de vergadering waren 13 personen 

aanwezig. 

Op deze avond nam Gerard Velders na negen jaar afscheid van het bestuur. 
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• Op 12 september hield de heer Bob Coret uit Den Haag een boeiende voordracht over 

“Genealogie on Line”. De voordracht werd gevolgd door 48 aanwezigen. 

• Op 17 oktober verzorgde de heer Peter van Boheemen uit Tiel een boeiende lezing 

getiteld “Familie Van Bohe(e)men vóór de Tachtigjarige oorlog”. Er waren 24 

aanwezigen. 

• Op 14 november hebben Diny Bom en Carla Drubers, beiden uit Houten, een fraaie 

lezing gehouden over hun nieuwe boek over Boms moeders familie Grootscholte(n). 

De avond werd afgesloten met de najaars-afdelingsledenvergadering. De ledenavond 

trok 13 personen terwijl de afdelingsledenvergadering werd bezocht door 10 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 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, of alleen in de digitale krant gebeurt. 
 

Promotie en representatie 

• Op 12 januari was de heer Heurter, namens de afdeling, present bij de NGV-

nieuwjaarsreceptie in het Informatiecentrum in Bunnik. 

• Op 7 februari was mevrouw Käyser - van der Zee aanwezig bij de uitreiking van de 

'Geschiedenis online prijs' in de ´Koninklijke Bibliotheek´ in Den Haag. De site 

'Achter de gevels van Delft' was een van de genomineerden. 

• Op 18 maart stond in het AD, Haagse Courant editie Delft, een leuk artikel met foto 

van de heren Velders en Van Rooijen over het Voorouderspreekuur in archief Delft.  

• Op 19 maart stond in het AD, Haagse Courant editie Zoetermeer, een uitgebreid artikel 

met foto over de afdeling, het betrof een interview met de heer Heurter en mevrouw 

Käyser.  

• Op 13 april waren mevrouw Käyser - van der Zee en de heer Heurter aanwezig bij het 

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

West-Noord-Brabant en Zeeland waren, samen met de heer Taalman (namens het HB), 

gesprekspartners. 

• Op 11 mei waren mevrouw Käyser en de heer Van Rooijen namens de afdeling in 

Weesp voor de Gutenberg-workshop voor de nieuwe NGV website. 

• Op 25 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 8 juni bestond Het Kerkelijk Centrum Delfgauw 50 jaar. Een van de activiteiten 

was dat alle gebruikers van het KC zich mochten presenteren met hun eigen activiteit 

op een markt. We houden onze afdelingsbijeenkomsten in dit centrum. De heren Van 

Rooijen en Velders presenteerden daarom een stand van de afdeling Delfland op deze 

markt. 

• Op 2 juli stond in het AD, Haagse Courant editie Westland, het leuke artikel met foto 

over de afdeling, en dat in AD, Haagse Courant editie Zoetermeer, in iets aangepaste 
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vorm had gestaan. Het betrof het interview over genealogie en de NGV Delfland met 

de heer Heurter en mevrouw Käyser. 

• Eveneens op 2 juli stond in het AD, Haagse Courant editie Delft, het mooie artikel 

over genealogie en de NGV dat in AD Zoetermeer gestaan had in iets aangepaste vorm, 

het betrof het interview over genealogie en de NGV Delfland met de heer Heurter en 

mevrouw Käyser. 

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

PR bijeenkomst van de NGV in Bunnik aanwezig. 

• Op 7 september ging Leo van der Linden naar de My Heritage-dag in het Hilton in 

Amsterdam. 

• Op 28 september waren de heer Heurter en mevrouw Käyser – van der Zee aanwezig 

bij het Voorzittersoverleg in Bunnik. 

• Op 7 november was mevrouw Käyser - van der Zee voor de afdeling aanwezig bij de 

'Erfgoeddag' van het Erfgoedhuis Zuid-Holland, die gehouden werd in Madurodam in 

Den Haag. 

• Op 9 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 Jos 

Taalman (namens het HB), gesprekspartners bij deze prettige bijeenkomst, dit keer 

onder leiding van Delfland. De heer Velders verzorgde het verslag. 

• Op 23 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 14 december waren de heer Van der Linden en mevrouw Käyser - van der Zee in 

het Informatiecentrum in Bunnik aanwezig i.v.m. het gereed komen van de inventaris 

van de fotocollectie van de NGV. 
 

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. In 2019 waren er grote problemen met de 

technische uitvoering van de site. Daardoor was het niet mogelijk om onze 
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afdelingpagina goed bij te houden. Alleen de meest noodzakelijke wijzigingen zijn via 

de landelijke webredacteur aangebracht. 
 

Twitter 

Ons Twitter-account @NGV_DFL heeft 135 volgers. Zelf twitteren we alleen 

aankondigingen van onze activiteiten en retweeten interessante berichten van anderen. 
 

Facebook 

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

124 volgers. In 2019 zijn er 12 berichten geplaatst en 11 berichten van anderen gedeeld. 
 

Inloopspreekuur 

Ook in 2019 hebben de heren Van Rooijen en Velders in samenwerking met het Archief 

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

14 tot 16 uur een inloopspreekuur Voorouderonderzoek gehouden. Vóór iedere 

bijeenkomst gaat er een mail ter herinnering uit. De opkomst varieerde van twee tot zes 

personen per keer. 

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

4 6 3 4 3 4 - - 2 2 6 2 

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

Stadsarchief Delft, Gantel 25 te Den Hoorn. 
 

Cursus Stamboomonderzoek 

De cursus ‘Genealogie voor beginners, verzorgd door de heer van Rooijen met assistentie 

van de heer Velders, is dit jaar drie keer gehouden. In januari en in oktober in Stadsarchief 

Delft en in mei voor leden van vereniging VOEKS te Rijswijk. 

Aan de cursus namen steeds 14 personen deel. De cursus werd om de twee weken 

gehouden op vier 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 het cursusprogramma gehouden in het Stadsarchief is ook een rondleiding door het 

archief en een workshop paleografie, verzorgd door de archivaris Bas van der Wulp, 

opgenomen. 

De cursussen waren na publicatie in de huis-aan-huisbladen in Delft e.o. in één week 

volgeboekt. Daarom zal er begin 2020 nog een cursus worden gehouden voor de mensen 

die op de wachtlijst waren geplaatst. 
 

Genealogisch Helpdesk 

Dit jaar ontvingen wij vier verzoeken voor hulp bij vastgelopen onderzoek. Twee hiervan 

zijn naar tevredenheid afgehandeld. De andere twee vergen een langere doorlooptijd naar 

volgend jaar. 
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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 2019 op de lokale pc ingevoerd. Er zijn 

begin 2019 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 2020 is: 73.140 (onveranderd ten opzichte van 1 januari 2019). De 

verwachting is dat de advertenties in 2019 weer digitaal raadpleegbaar zouden zijn, is 

niet uitgekomen. Omdat NGV IT-groep nog geen voorzieningen heeft gemaakt voor het 

verwerken van onze database kunnen wij sinds 2018 alleen de advertenties invoeren op 

onze lokale pc en kunnen we deze niet importeren naar onze website. De verwachting is 

dat dit nog langer kan duren. 

Midden 2019 is helaas medewerker de heer J.Kortleve te Alphen aan de Rijn overleden. 

Wij missen zijn grandioze en tomeloze inzet. 
 

Dit project wordt uitgevoerd door de heer M.L.M. van der Stap, te Alphen aan de Rijn. 

Wij danken hem voor zijn tomeloze inzet. 

Ook dit jaar werden de familie-advertenties geknipt door de heren W. Bik, 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 is inmiddels gestopt met knippen van de Delftse Post, 

Delft op Zondag en AD Haagse Courant, editie Delft. In de loop van het jaar heeft de 

heer Van Bavel het knipwerk van de heer Smit m.b.t. AD Haagse Krant, editie Delft, 

tijdelijk overgenomen en de heer Remco van den Berg is begonnen met het knippen van 

Delft op Zondag en de Delftse Post. Alle knippers en knipsters bedanken we voor de 

bijdragen! 
 

Welkomstgesprekken 

Sinds september 2019 houdt de heer Piet Nowee uit Delft 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". Van deze rubriek zijn tot nu toe in de afgelopen 

jaren 56 afleveringen verschenen. 

In 2019 werden van twee nieuwe leden in ons mededelingenblad een welkomstgesprek 

vermeld. 
 

Carpoolen 

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

vraag binnen die soms gehonoreerd kan worden dankzij een aantal "reserverchauffeurs". 
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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 is via de website van de afdeling Delfland te 

raadplegen. Er werd dit jaar niets uitgeleend. 
 

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. 
 

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

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. 
 

Achter de gevels van Delft 

(Samenvatting van de voordracht door Piet van der Kruk op 9 mei 2019, 

vervolg van blz. 2446 in Mededelingenblad 2019, nummer 4, december 2019) 
 

Handelaar in aardewerk en huizen 

Na de dood van Maria Versteegh in 1734 werd Arnoud Crispijn de nieuwe eigenaar en 

bewoner. Hij was verkoper van aardewerk en handelaar in huizen en moet ook een goede 

relatie zijn geweest van de bovengenoemde Westerbaen. Crispijn benoemde hem 

namelijk in 1722 in zijn testament als voogd over zijn kinderen voor het geval hij zou 

komen te overlijden en toen hij in 1726 als geboren Leidenaar voor zijn handel poorter 

van Delft wilde worden, stond Westerbaen voor hem borg. 

Crispijn was in 1720 als weduwnaar van drie jonge kinderen hertrouwd met de nog 

ongehuwde “jonge dochter” Pieternella de Clercq. Zij ontfermde zich over de kinderen 

uit zijn eerste huwelijk en ondersteunde haar man in de winkel bij de verkoop van 

aardewerk. 

Een belangrijk deel van zijn tijd besteedde Arnoud aan de handel in huizen. Uit 

zogenaamde ‘waarbrieven’ (overdrachtsakten) blijkt dat hij meer dan 25 huizen in Delft 

in eigendom heeft gehad. Zijn huizenhandel strekte zich uit over de gehele stad. 

Opmerkelijk is dat hij het pand Achterom 67 slechts een jaar in eigendom had maar er 

tot aan zijn dood in 1754 bleef wonen. Koopster was de weduwe Maria de Haas-Penters, 

uit de erfenis van haar echtgenoot bezat zij meerdere huizen. Kennelijk maakte Arnoud 

bij de verkoop de afspraak dat hij er als huurder aan het Achterom kon blijven wonen. 

Zo speelde hij kennelijk geld vrij om zijn handel te drijven. 
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Schipper op Zeeland 

Begin negentiende eeuw woonde hier schippersknecht, varensgezel en vletter Willem de 

Roo. In 1820 kocht hij het woonpandje aan het Achterom 67 om er te gaan wonen met 

zijn tweede echtgenote Ida Elizabeth Valk uit IJzendijke. Hij voer met zijn schip 

voornamelijk op Zeeland. Daar had hij ook zijn eerste vrouw Jacoba Stroosnijder uit 

Middelburg leren kennen. In de Delftse woning werden meerdere kinderen geboren. In 

1828 overleed Willem aan het Achterom. Zijn weduwe Ida verdiende daarna, als moeder 

van een aantal kinderen, nog vele jaren de kost als winkelierster in het pand, tot zij in 

1837 overleed. Daarnaast had zij inkomsten (en zorgen) uit de verhuur van een aantal 

huizen die zij van haar man had geërfd. 
 

[Wordt vervolgd.] 
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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: 

dhr. R.C.M. van Zon te Zoetermeer rcm.van.zon@gmail.com 
 

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

de betreffende leden. 
 

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

CD-NIEUWS 

Een nieuwe CD - Parenteel van de Zoetermeerse familie BOS 

De Genealogische Werkgroep Zoetermeer heeft 20 jaar onderzoek samengebracht in 

een zogenaamde parenteel. Deze omvat het overgrote deel van de nakomelingen van 

Mathijs Jansz Bos en Cornelia Gerrits, die aan het einde van de 16e eeuw in Utrecht en 

Harmelen verbleven. De afstammelingen zijn voor zover mogelijk uitgewerkt tot aan het 

begin van de 21e eeuw. Deze parenteel bevat ca. 8000 namen, waarvan ca. 1000 

naamdragers Bos. De parenteel is een technische aangelegenheid: personen zijn door 

middel van familierelaties aan elkaar geknoopt. Daarvoor is onderzoek gedaan in doop-, 

trouw- en begraafboeken, registers van de burgerlijke stand, notariële akten en 

familiepapieren. Alles is gedocumenteerd met transcripties van akten en veel foto’s van 

personen, boerderijen en grafstenen. 
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Bijgevoegd is een parenteel van de afstammelingen van Dirck Leendertsz Bos uit de 

omgeving van Nieuwerkerk aan de IJssel, die vanaf eind 17e eeuw een kleinere familie 

Bos vormen. Leden van de “kleine Bossen” doorkruisten de grote familie regelmatig door 

onderlinge huwelijken 

Aert Janszoon Bos wordt in 1689 de stamvader van de “Zoetermeerse Bossen” en van 

families zoals bijvoorbeeld Dogterom, Krijgsman, Paul, Sonneveld, Van Dorp en vele 

anderen. De familie waaierde uit naar onder andere Wassenaar en Zoeterwoude maar ook 

naar Amerika, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. 
 

Vanaf 1727, het jaar waarin Aert Bos “eigen boer” werd op de boerderij 'Driewegen' aan 

de Voorweg, was hij ambachtsbewaarder van Zoetermeer en zijn zoons werden 

gedurende de gehele 18e eeuw regelmatig tot schepen aangesteld. Kleinzoon Cornelis 

Cornelisz Bos (1752-1833) was vanaf 1784 ambachtsbewaarder en later lid van de 

gemeenteraad. Zijn zoon Cornelis zette de boerentak voort, zoon Jacobus werd in 1827 

burgemeester van Zoetermeer en afgezien van een korte onderbreking zouden 

Zoetermeer en het naastgelegen Zegwaart tot 1931 burgemeesters Bos hebben. De boeren 

Bos deden het ook goed: Marinus Bos kreeg het in de late 19e eeuw voor elkaar dat elk 

van zijn zes zonen een boerderij in Zoetermeer bestierde, waarvan vijf aan de Voorweg. 

Naast hun vele maatschappelijke activiteiten hebben de Bossen ook bijgedragen aan het 

Zoetermeerse erfgoed: maar liefst drie huidige Rijksmonumenten, Dorpsstraat 7, 8 en 9 

zijn in hun opdracht gebouwd. 
 

Deze digitale publicatie is vanaf 29 februari 2020 verkrijgbaar op CD met tekstboekje 

voor € 10,00. (leden HGOS € 7,50). 

Bestellen via: https://www.oudsoetermeer.nl/pagina/115/publicaties 
 

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

ALGEMENE INFORMATIE 

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

Archiefnieuws en Cursusnieuws. 

(door: A.P.J.Käyser-van der Zee) 
 

ARCHIEFNIEUWS 
 

Stadsarchief Rotterdam 

Op de site van het archief kunt u o.a. dit lezen: 

Na de jaarwisseling vernieuwt het Stadsarchief Rotterdam een belangrijk deel van zijn 

zoeksystemen. Met name het zoeken in archieven, de bibliotheek en de beeldcollectie 

gaat dan veranderen. Tegelijk verhelpen we enkele kinderziektes van onze nog jonge 

website. De belangrijkste veranderingen op een rij. 

Vaste bezoekers weten: wie nu op onze website een archiefdossier zoekt, krijgt een ander 

scherm te zien dan wie bijvoorbeeld een oude huwelijksakte wil opvragen. Aan die 

situatie komt begin volgend jaar een einde. Dan zitten al onze data in één systeem en 

trekken we de vormgeving van de verschillende zoekschermen gelijk. 
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Zoeken in archieven 

Vooral het zoeken naar archiefdocumenten zal daardoor veranderen. Als u nu een 

zoekterm invoert, krijgt u een resultatenpagina met daarop zowel complete archieven als 

afzonderlijke bestanddelen. Dit verandert met de komst van het nieuwe systeem. Na een 

zoekactie ziet u eerst een overzicht van alle archieven waarin de gezochte term voorkomt. 

Als u doorklikt, krijgt u de daarbij behorende inventarisnummers te zien. Wilt u uw 

vondsten online reserveren voor een bezoek aan de studiezaal, dan kan dat met een paar 

klikken op de knop. Inloggen is niet meer nodig in het nieuwe systeem. 

Inzoomen makkelijker 

Het uiterlijk van de zoekschermen van de Beeld & Geluid en de Bibliotheek verandert 

ook, maar de werking blijft globaal hetzelfde. Wel komen er extra filtermogelijkheden 

om het aantal gevonden resultaten in te perken als dat nodig is. Bovendien nemen we de 

resultaatpagina’s van de Stamboom en Notariële Akten onder handen, zodat dat u straks 

weer makkelijker kunt inzoomen op een scan van een bijvoorbeeld een vooroorlogse 

gezinskaart. Een scan op een volledig scherm tonen is dan ook weer mogelijk. 

Mijn archief verdwijnt 

Het huidige systeem biedt bezoekers de mogelijkheid verzamelingen aan te leggen van 

stukken uit onze catalogus. Die functie verdwijnt in de huidige vorm. Daarmee verdwijnt 

ook alle informatie die u daar heeft opgeslagen. Ons advies is dan ook om de gegevens 

in ‘Mijn archief’ over te zetten naar uw eigen computer. 

In het nieuwe systeem wordt ‘Mijn archief’ vervangen door een andere persoonlijke 

omgeving genaamd 'Mijn Studiezaal'. Daar kan de bezoeker stukken als favoriet 

markeren, maar ze ook voorzien van labels of persoonlijke notities. 

Bezoekers opnieuw geregistreerd 

Wie onze studiezaal aan de Hofdijk in Rotterdam bezoekt, moet zich registreren. Met de 

komst van ons nieuwe systeem beginnen we op dat punt met een schone lei. Dat is nodig 

omdat de huidige bezoekersregistratie veel overbodige en verouderde informatie bevat, 

die niet overeenstemt met de nieuwste privacyrichtlijnen. 
 

Al onze bezoekers moeten zich volgend jaar dus opnieuw inschrijven, ook 

diegenen die hier regelmatig over de vloer komen. 
 

Site Stadsarchief Rotterdam, bericht van 20-11-2019: 

https://stadsarchief.rotterdam.nl/over-ons/nieuwsoverzicht/nieuw-zoeksysteem/ 
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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DIVERSEN 
 

75 jaar Bevrijding - Oorlogsverhalen Oorlogsattributen 1940-1945 
 

In Museum ‘Het Tramstation’ is vanaf 25 januari t/m eind juli 2020 de tentoonstelling 

’75 jaar Bevrijding, Oorlogsverhalen en Oorlogsattributen 1940-1945’ te zien. De 

eerste oorlogsdagen waren in Den Hoorn en ’t Woudt heftig. In 1944 is bijna een-derde 

van de gemeente Schipluiden onder water gezet. Spectaculair zijn de noodlandingen van 

een aantal vliegtuigen, waaronder een Engelse Spitfire. Van dit vliegtuig worden 

onderdelen geëxposeerd. Ook zijn er voorwerpen te zien van Nederlandse, Duitse en 

Canadese militairen. Er is aandacht voor onderduikers en lokale helden die hun leven 

voor onze vrijheid hebben gegeven. De Bevrijding is na de oorlog door de dorpen nog 

een keer extra gevierd. Het is een boeiende tentoonstelling met veel 

documentatiemateriaal. 
 

De tentoonstelling is te zien van 25 jan. t/m eind juli 2020 op woensdag, zaterdag, en de 

1e zondag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur in Museum Het Tramstation dat 

gelegen is aan de Otto van Zevenderstraat 2, 2636 HN in Schipluiden. 

Website: www.tramstationschipluiden.nl 

En ook: 

https://ontdekjouwverhaal.nl/nieuws/expo-75-jaar-bevrijding-oorlogsverhalen-

bevrijding-oorlogsattributen/ 
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Wat is familie als je die niet kent? 
 

Filosoof Tanny Dobbelaar onderzocht 120 familiegeschiedenissen in de CBG 

Bibliotheek en zag een mix van motieven voor het graven in familiegeschiedenis. 

Tanny studeerde en promoveerde recent met “Family History - Relatives, Roots, and 

Databases” aan de Rijks Universiteit Groningen. 

Op de website van de Volkskrant van 27 januari 2020 staat een uitvoerig interview: 

https://www.volkskrant.nl/search?query=Tanny+Dobbelaar 
 

In veel families graaft wel iemand naar de voorouderlijke geschiedenis 

en waarom bent u begonnen met onderzoek? 

Reacties gaarne naar een van de redactieleden. 

 

 

Aan dit nummer werkten mee: 

- P. Nowee, Lisztstraat 116, 2651 VL Berkel en Rodenrijs, tel. 010-5112672, 

e-mail: info@pietnowee.nl 

- P. van der Kruk, Populierenlaan 5, 2631 HW Nootdorp, tel. 015-3109325, 

e-mail: pietvanderkruk@ziggo.nl 

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

Linden, 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. 

NB: Belangrijke tips mb.t. publiceren t.a.v. bewijsvoering,  privacy en AVG vindt u op 

https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2018/12/HB-zeven-pijlers.pdf 

 

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

 e-mail: rovaroo@gmail.com 

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://dfl.ngv-afdelingen.nl 

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

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