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JAARGANG 29, No 3, september 2020 

 

MEDEDELINGENBLAD 

 

Van het Bestuur en de Redactie: 

 

Beste medeleden, 

 

Na de wegens Covid-19 afgelaste bijeenkomsten in het voorjaar durven we het toch weer 

aan om afdelingsbijeenkomsten te organiseren. De eerste op 10 september is al geweest 

als u dit leest. 

Wij hebben in overleg met het kerkelijk centrum in Delfgauw een maximum aan het 

aantal aanwezigen gesteld. Natuurlijk gelden voorlopig bij alle komende bijeenkomsten 

de algemene corona maatregelen, zoals: 

• U dient zich vooraf per e-mail bij de secretaris aan te melden (in reply op de 

aankondigings e-mail of via een mail aan: Leo.vanderLinden@duo.nl), uiterlijk 

één dag voor de lezing. 

• Uiteraard kun u alleen komen als u geen symptomen hebt van het coronavirus. 

Volg daarbij de aanwijzingen van het RIVM. 

• Bij binnenkomst is er een presentielijst en kunt u uw naam daarop aanvinken. 

• We willen graag de anderhalve meter naleven en doen dat met een maximum 

aantal bezoekers. Vol is vol. 

• We verzoeken u gedurende de bijeenkomst te blijven zitten en er zal geen pauze 

zijn. Onderonsjes (ook bij de spreker) kunnen niet. Koffie en thee is er alleen 

vooraf aan de lezing. 

Het kerkelijk centrum in Delfgauw heeft een pompje met ontsmettingsvloeistof aan de 

ingangsdeur staan, en wil dat er geen gebruik van de kapstok gemaakt wordt. 

 

Het is toch bijzonder is dat we na een half jaar weer bijeenkomsten kunnen houden. Als 

we samen op de anderhalve meter letten, moet het weer kunnen. 

 

Het bestuur wenst u toch leerzame en plezierige bijeenkomsten. 

 

 

Namens het bestuur en de redactie: 

Leo Heurter en Anny Käyser-van der Zee 

 

 

 

Volgt u de afdeling al op                          en                          ? 

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

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

een kijkje te nemen.  
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BERICHTEN UIT DE AFDELING 

 

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

het afdelingsbestuur besloten 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: 

 

Opmerkingen vooraf: 

In verband met de beperkende maatregelen m.b.t. het tegengaan van de 

verspreiding van het COVID-19 virus zijn onderstaande data onze planning. Indien 

de maatregelen op de genoemde data nog van kracht zijn, zullen we die strikt 

naleven en een beperkt aantal bezoekers toelaten, of indien noodzakelijk de avond 

geheel afgelasten. Let u vooral op uw e-mail! 

Veder: 

1. Het is noodzakelijk dat u zich vooraf - uiterlijk 2 dagen voor de bijeenkomst - 

per e-mail (of telefonisch) aan moet melden met Naam, Adres, e-mail en 

telefoonnummer. 

2. Uiteraard kun u alleen komen als u geen symptomen hebt van het coronavirus. 

Volg daarbij de aanwijzingen van het RIVM. 

3. Er is een maximum aan het aantal bezoekers gesteld. Dit om gedurende de avond 

1,5 m afstand te garanderen. 

4. Om de coronaregels te kunnen volgen zal er geen pauze zijn. 

5. Iedereen moet blijven zitten gedurende de lezing. Onderonsjes en clusters rond 

de presentator zijn niet toegestaan. 

6. Koffie/thee uitgifte alleen voorafgaand aan de lezing. Let op de afstand als u 

wacht voor de koffie! 

 

• Donderdag 15 oktober 2020 om 20.00 uur (de 3e donderdag i.v.m. beschikbaarheid 

zaal) geeft de heer drs. A.J.M. (Ton) van Velzen uit Amsterdam een lezing getiteld 

“Delftenaren in de VOC”. 

De heer Van Velzen heeft vorig jaar een artikel over de VOC gepubliceerd in Gens 

Nostra (nr. 4 - 2019). 

In de lezing van deze avond schetst hij in het kort de organisatie van de VOC, maar de 

aandacht gaat in het bijzonder uit naar de scheepssoldijboeken die een enorme 

genealogische bron (kunnen) vormen. Aan de hand van deze boeken is soms de 

gezinssamenstelling van een opvarende te reconstrueren. 

Waar mogelijk zal spreker het accent op Delftenaren leggen. 

 

• Donderdag 12 november 2020 om 19.30 uur: Afdelingsledenvergadering, met 

aansluitend om ca. 21.15 uur de uitgestelde voordacht “WIE SCHRIJFT DIE 

BLIJFT, schrijven van een familiegeschiedenis”, door de heer J.F.J. (Jos) 
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Grimmelikhuizen uit Arnhem. De inleiding zoals die in het Mededelingenblad 2020 / 

1, bladzijde 2453 staat, volgt hier: 

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. 

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. 

 

De voorlopig geplande data voor het programma in het eerste halfjaar van 2021 zijn: 

• Donderdag 14 januari 2021 om 20.00 uur. 

• Donderdag 11 februari 2021 om 20.00 uur. 

• Donderdag 11 maart 2021 om 20.00 uur 

• Donderdag 8 april 2021 om 19.30 uur met aansluitend om ca. 21.30 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. 
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Per openbaar vervoer is het Centrum prima bereikbaar met EBS bus 455, vertrek van station 

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

De nieuwe Sint-Sebastiaansbrug is sinds 12 juni 2020 weer geopend voor het verkeer. De 

bussen van EBS en RET gebruiken de brug ook weer. Controleer de bustijden en routes voor 

u met openbaar vervoer naar de lezingen in Delfgauw reist. 

(Kijk voor de dienstregeling op: https://www.ebs-ov.nl/haaglanden/) 

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. 

 

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

 

BESTUURMEDEDELINGEN 

 

Ledenbestand 

 

Nieuwe leden: 

Dhr. W.RJ. Vermeulen te Delft 

Dhr. Vermeulen verwijst voor nadere informatie naar https:wrjv.nl/ en erfst.uk  

Lees ook 'Nieuwe leden stellen zich voor' op blz. 2500 van dit blad 

Dhr. R.TH. M. Midden te Rijswijk 

 

Overleden:  

Dhr. H.K. Nagtegaal te Delft (zie ook het In Memoriam op blz. 2497) 

 

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

betreffende leden. 

 

Op 31-08-2020 telde de afdeling: 241 leden en 13 bijkomende leden. De NGV telde op 

31-08-2020: 6045 leden en 541 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. 
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In Memoriam Hans Karel Nagtegaal (1946-2020) 

 

Met het overlijden van Hans Nagtegaal op 2 juni j.l. ontvalt Nederland een ervaren, 

deskundig en gewaardeerd heraldicus en genealoog. Wij denken met dankbaarheid terug 

aan zijn kennis, inzet en goede samenwerking die wij van hem mochten ontvangen. 

 

Hans Karel Nagtegaal, geb. Delft 22-7-1946, hardware systeemontwerper bij een 

medisch fysische afdeling in de Faculteit der Technische Natuurkunde aan de Technische 

Universiteit te Delft (1963-1996), oprichter en voorzitter van de 'Genealogische 

Vereniging Prometheus' (1973-1989), daarna commissaris (1989-1996), heraldicus bij 

het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) in Den Haag (1996-2008), eigenaar 

‘Heraldisch Bureau’ (1993-2020), overl. Delft 2-6-2020, tr. Delft 27-5-1969 P.B.M. 

Vlasveld, dr. van Johannes Georgius Vlasveld en Petronella Barbara Maria van 

Huyksloot. 

Hans Nagtegaal had zitting in het eerste bestuur van de afdeling 

Delfland van de NGV (1976-1980) en was, met een korte 

onderbreking, tot zijn einde lid van de NGV en wel bij onze 

afdeling. Hij had tweemaal zitting in het bestuur van de 

Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ 

(OV) (2007-2010 en 2012-2013), waar hij in 2018 erelid werd. 

Hij organiseerde in 1985 een lezing over “Genealogie en de 

computer”, dat werd zo’n succes dat daarna in samenwerking 

met de NGV tweemaal een Symposium over “Genealogie en 

de computer” in Delft werd georganiseerd. 

 

Hans Nagtegaal nam in 1991 het initiatief om de heraldiek te 

automatiseren. Door een paar duizend heraldische objecten met de computer te tekenen 

werd eerst een digitale heraldische bibliotheek opgezet. In 1992 werd het eerste digitale 

heraldische wapen in het tijdschrift ‘Kronieken’ gepubliceerd. In 1995 volgde het 

opzetten van een Heraldische Databank, die in 1997 op het CBG in gebruik genomen 

is, waardoor het mogelijk werd via een eenduidige structuur en een vaste 

beschrijvingsmethodiek gekleurde familiewapens in de database op naam of op 

onderwerp te zoeken. Bij het CBG lukte het hem de doorlooptijd van een nieuwe CBG 

wapenregistratie van zes maanden terug te brengen naar één maand. 

 

Hij is auteur van verschillende boeken op genealogisch, biografisch en heraldisch gebied, 

waaronder bijvoorbeeld Genealogische en Historische Encyclopedie van Delft (twee 

delen 1984, 1988), in 2003 Heraldisch vademecum en in 2007 Familiewapens; 

zoeken-ontwerpen-registreren. Hij was initiatiefnemer en eindredacteur van de 

Kwartierstatenboeken (18 delen, uitgegeven tussen 1978-2003) en het tijdschrift 

Kronieken (1992-2001), allebei uitgaven van de 'Genealogische Vereniging 

Prometheus' (GVP), waar hij in 1999 erelid werd. 
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Als biograaf was Hans Nagtegaal actief bij het 'Museum Prinsenhof Delft' en het 

Stadsarchief Delft (SD). Op de site ‘Delftse biografieën’ van het Stadsarchief staan ruim 

1400 biografieën van bekende Delftenaren. 

https://www.nagtegaal.org/wp-content/uploads/2014/08/watermarked-Delftse-

Biografien.pdf 

Samen met Henk Morien is hij auteur van ‘Het zeeheldengeslacht Tromp’ in ‘Ons 

Voorgeslacht’ en toonden ze daarin de voorouders van Maerten Harpertsz Tromp aan en 

de verwantschap met het geslacht Van der Wel. Daar werd al lang naar gezocht. De 

publicatie leidde in 2012 tot een expositie over het geslacht Tromp in 'Museum 

Prinsenhof Delft'. 

 

Ook was hij de initiatiefnemer en architect van de 'Hollandse Genealogische Databank' 

(www.hogenda.nl) die in 2007 bij Ons Voorgeslacht in gebruik is genomen, waar hij 

onder meer zorgde voor ‘Hollandse biografieën’ met beschrijvingen van portretten uit 

diverse Zuid-Hollandse musea. 

Om zijn opgebouwde wapencollecties niet verloren te laten gaan, heeft hij die in 2018 

geschonken aan de 'Stichting Nederlands Genootschap voor Heraldiek', waarmee hun 

heraldische databank is opgezet. Naast het wapen staan bij circa 1000 wapenvoerders 

ook portretten en ruim 2000 biografieën. 

 

Hans Nagtegaal ontwierp tijdens zijn leven ongeveer 2000 nieuwe heraldische wapens. 

Hij ontving bij KB besluit van 1 april 1993 de eremedaille, verbonden aan de Orde van 

Oranje-Nassau in goud en werd in 2019 lid van verdienste van het 'Nederlands 

Genootschap voor Heraldiek'. 

 

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van het 

verlies. 

 

Namens het bestuur, 

 

Leo van der Linden 

Secretaris van de afdeling Delfland 

van de Nederlandse Genealogische Vereniging 

 

Voor dit 'In Memoriam' is -met toestemming- mede gebruik gemaakt van gegevens die 

op site van 'Ons Voorgeslacht staan. 

 

Deze afbeelding van het familiewapen van Hans Nagtegaal is te vinden op de 

'Wapenkaart met bestuursleden' van de NGV afdeling Delfland. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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Coronaprotocol NGV Informatiecentrum Bunnik 

 

Op 2 juli j.l. heeft het HB het NGV coronaprotocol bekend gesteld aan alle afdelingen, 

en via de website voor alle leden en niet-leden. Een van de maatregelen was om het 

Informatiecentrum in Bunnik tot 1 september gesloten te houden voor bezoekers. 

Op dit moment lopen de besmettingen in een gestaag tempo op, ook omdat we langzaam 

Covid-19 moe worden. 

Om onze vrijwilligers in het Informatiecentrum niet onnodig bloot te stellen aan 

besmetting, heeft het HB besloten de sluiting voor bezoekers van het informatiecentrum 

te verlengen tot 1 januari 2021. 

 

Bron: Website NGV 

 

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

 

INLOOPSPREEKUUR VOOROUDERONDERZOEK 

(door: Ron van Rooijen) 

 

Ook in 2020 houden we het maandelijks genealogisch spreekuur in Stadsarchief Delft in 

Den Hoorn op elke 2e woensdag van de maand, meestal van 14.00 tot 16.00 uur. 

Het zal i.v.m. met de coronamaatregelen (niet teveel mensen in een ruimte, 1,5 m afstand) 

geen inloopspreekuur zijn, maar spreekuur op afspraak. Men moet zich opgeven op e-

mailadres ngv.delfland@gmail.com en dan maak ik een afspraak voor 30 minuten. 

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. 
 

In juli en augustus was er geen spreekuur. 

De geplande data voor het najaar 2020 zijn de woensdagen 14 oktober (van 15.30 tot 

16.45 uur), 11 november (van 15.30 tot 16.45 uur), en 9 december 2020. Dit alles 

natuurlijk onder voorbehoud i.v.m. de Coronabeperkende maatregelen. Let u vooral op 

uw e-mail! 

De data voor het voorjaar 2021 worden in een volgende Mededelingenblad bekend 

gemaakt. Let op!  Vanwege de coronamaatregelen moet u zich momenteel van te voren 
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aanmelden voor het spreekuur en wel via e-mail: ngv.delfland@gmail.com, er wordt 

dan een afspraak met u gemaakt van ca. 30 minuten. 
 

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 

 

Piet Nowee verzorgt 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 

waar ze 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. 59. 

(door: Piet Nowee) 

 

De heer Willem Vermeulen  

Willem is geboren in 1996 te Amsterdam en heeft, na te zijn verhuisd, zijn 

lidmaatschap om laten zetten van de afdeling Amsterdam en omstreken naar de 

afdeling Delfland. 

Hij is sinds 2010 bezig met genealogisch onderzoek. Zijn focus ligt niet zozeer op het 

vinden van nog meer "vroegere" voorouders, maar op het realiseren van een complete 

documentatie van zijn recente voorouders. 

Willem vindt het ook interessant om meer naar de demografische kant van de 19e eeuw 

te kijken. 

In zijn bestand heeft hij ook een aantal Delflandse familienamen van begin 19e eeuw en 

daarvoor, zoals: 

Ammerlaan, Arckesteijn, Cleij, Holierhoek, van der Juijst, Paridon, Reijgersberg, 

Zuidgeest en van Zwet. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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AFDELINGSLEDENVERGADERING 

 

Op donderdag 12 november 2020 houden we onze halfjaarlijkse afdelingsleden-

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

Algemene Vergadering op 21 november a.s. aan bod zullen komen en om de 

afdelingsafgevaardigden naar deze vergadering waar nodig te kunnen mandateren. 

De vergaderstukken voor de afdelingsledenvergadering treft u hierna aan. 
 

AGENDA voor de afdelingsledenvergadering van 12 november, aanvang 19.30 uur.  

Omdat de afdelingsledenvergadering in april niet is doorgegaan wegens de CoVid-19 

maatregelen volgen we de agenda van die vergadering. 

 

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 

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 21 november 2020. 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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CONCEPT VERSLAG VAN DE AFDELINGSLEDENVERGADERING van de 

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

Delfgauw. 

 Dit verslag staat in Mededelingenblad 2020-1 op blz. 2460. 

 

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

 

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. 

 

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

 

Nieuwe programma DE ERFGENAAM 

 

Het betreft 6 afleveringen op DINSDAGAVOND op RTL 4  om 21.25 uur. 

Het nieuwe tv-seizoen begint voor Ruben Nicolai met het nieuwe programma De 

Erfgenaam. Daarin gaat hij op zoek naar erfgenamen van overleden mensen. Nog altijd 

belandt er jaarlijks veel geld in de staatskas doordat niet duidelijk is wie recht heeft op 

de erfenis. 

Via de onderstaande link kunt u de reeds uitgezonden afleveringen zien: 

https://www.uitzendinggemist.net/programmas/117096-De_Erfgenaam.html 

 

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

 

Boedeltaxatie na het overlijden Maria Willemina van der Zee 
 

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

Maria Willemina van der Zee (Mie) is geboren 12 oktober 1857 te Delft (wijk 7 nr. 41) 

als dochter van Pieter van der Zee, kopergieter en Johanna Petronella de Koning, ze 

werd genoemd naar haar grootmoeder van moederszijde, de in Leiden geboren Maria 

Willemina Roodhuizen. Ze is overleden op 18 maart 1944 in het ‘Dameshuis’ in de 

Papenstraat in Delft. Ze was toen 86 jaar oud. 

Het Dameshuis, vroeger voor deftige dames heeft tot 1997 bestaan en is nu een 

Rijksmonument. 

Volgens de lijst in het boek “Van Oude Mensen en Dingen die Voorbijgingen”, dat 

Kees van der Wiel over het huis schreef, is zij (M.W. van der Zee) in het huis ingekomen 

in 1942. Ze is dus in de oorlog ingekomen en in de oorlog overleden. Ze heeft er 2 jaar 

gewoond. 

Volgens de overlevering is dit een foto van haar, ze werd tante Mie genoemd. 
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(geb. Delft 12-10-1857, overl. Delft 18-3-1944) 
 

Maria Willemina (Mie) stamde uit een gezin van 10 kinderen, waarvan er 8 de 

volwassen leeftijd bereikten. Zes daarvan trouwden en kregen kinderen. Zijzelf en haar 

oudere zus Christina (Christien) bleven ongehuwd, ze waren beiden mank. Ze woonden 

op Molslaan 32. Daarvoor, tot het overlijden van hun moeder woonden  ze  op  

Molslaan 44, het huis dat hun vader had laten bouwen. Hun broer Pieter (Piet) met zijn 

gezin verhuisde toen van nr. '32' naar nr. '44' 
 

Een foto van het huis op Molslaan 44  staat op de voorzijde van het 

Mededelingenblad van maart 2011. 
 

De broers en zussen zijn (ze zijn allen geboren te Delft) :  

Christina 29-02-1856  -  overl. 30-04-1940 te Delft 

Johanna Petronella 31-01-1859  -  overl. 28-09-1954 te Delft 

Pieter 11-09-1860  -  overl. 28-11-1933 te Delft 

Samuel  27-10-1862  -  overl. 07-06-1938 te Delft 

Elizabeth  03-07-1864  -  overl. 22-12-1938 te Naarden 

Jan 05-12-1865  -  overl. 28-01-1871 te Delft 

Anna 28-12-1867  -  overl. 02-10-1949 te Gouda 

Hendrika 12-09-1869  -  overl. 09-11-1869 te Delft 

Ida 18-02-1872  -  overl. 28-07-1944 te Bosch en Duin 
 

Ze had nog een aardige inboedel in die tijd. 

(Dit hierna afgebeelde document is tussen oude papieren onlangs gevonden.)  
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WETENS(W)AARDIGHEDEN 

 

ONZE VOORNAMEN 

(door: de heer Theo Olierook) 

 

Tweeënzestig jaar geleden ging ik mijn dochter aangeven bij de burgerlijke stand van 

Den Haag. Wij gaven haar de naam Tosca. De ambtenaar van de burgerlijke stand 

begreep er niets van, Tosca - die naam kende hij niet. Hij ging zijn chef halen en die 

kende de naam wel, zodat zij toch werd ingeschreven als Tosca. 

Wat op voornamengebied wel en niet mag is bepaald in het Burgerlijk Wetboek nummer 

1 artikel 4 lid 2. 

Daar staat alleen maar: "De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert in de 

geboorteakte voornamen op te nemen die ongepast zijn of overeenstemmen met 

bestaande geslachtsnamen, tenzij deze tevens gebruikelijke voornamen zijn". 

Dat klinkt heel erg vaag en dat is het ook. Het hangt er maar van af wat men ongepast 

vindt. In de praktijk zijn ambtenaren van de burgerlijke stand tegenwoordig heel 

ruimdenkend. 
 

Tot 1970 was de wet veel strenger. Toen gold nog de Franse wet die door Napoleon in 

1811 in Nederland werd ingevoerd. Volgens deze wet waren alleen namen uit de 

heiligenkalender en de oude geschiedenis toegestaan. 

Enkele voorbeelden van weigering na 1970: Dienaar van God, Tomtom, Maastricht, 

Geisha, Petronetta, Keke, Ego, Dumitia, Kalma, Vos, Socialist, Hora en Hopma 

Bekende Nederlanders met weigering: Emile Ratelband wilde zijn zoon Frans, Rolls 

Royce noemen in 1977, dat mocht niet. In 2001 probeerde hij het weer, maar dan met de 

naam van zijn dochter die hij Tsjakkalotte wilde noemen,  ook dat werd geweigerd. 
 

Jules Deelder maakte het ook te gek, hij wilde zijn dochter MariJuana noemen, dat ging 

niet door. Zijn dochter werd toen ingeschreven als Ari. Dat mag wel, men mag meisjes 

in laten schrijven met een jongensnaam, Jantje, Pietje, Geertje, Teuntje, Gijsje enzovoort. 
 

Bijzondere voornamen die echt bestaan: Man, Pup, Simba, Lasso, Wijn, Servet, Geurtje, 

Goudberg, Toefa, Moslim, Mango, Surprise, Bang, Stoer. 
 

Bekende Nederlanders geven hun kinderen bijzondere namen: 

→ Bart Chabot noemde zijn ene zoon Splinter en zijn andere zoon Storm. 

→ Angela Schijf heeft kinderen met de naam Bloem en Mensje. 

→ Annechien Steenhuizen noemde haar kinderen Vesper en Riff. 

→ Martijn Krabbé gaf zijn twee zonen de naam Bickel en Achilles. 

→ Ronald Giphart noemde zijn drie kinderen Broos, Tip en Lasse. 

→ Peter Jan Rens twee kinderen met de naam Lutein en Djelisa. 

→ Roel van Velzen twee kinderen, Laut en Pepijn. 
 

Het zal u verbazen hoeveel verschillende voornamen er zijn in Nederland namelijk meer 

dan zeshonderdduizend.    >>  608289. 
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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) 

 

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

de betreffende leden. 

 

WEBSITES 

 

Nieuwe webomgeving van de NGV 

 

Er zijn op de NGV webomgeving drie gescheiden gebruikersgebieden waar 

overeenkomstig de uitgangspunten van de AVG registratie en inloggen noodzakelijk is. 

Ze worden hieronder toegelicht. 
 

NGV Centrale pagina 

Op ngv.nl staat op het startscherm dat inloggen in deze voorlopige omgeving niet nodig 

is. 

Zodra de profielen van LEDEN van ‘Ontdekjouwverhaal’ zijn overgezet, komt er 

informatie hierover zodat ALLEEN LEDEN zich kunnen aanmelden voor zaken die 

achter de inlog staan.  

BEZOEKERS kunnen zich NIET registreren en kunnen alleen de openbare pagina’s 

bekijken. 
 

NGV Ledenservice 

De pagina’s op NGV Ledenservice zijn openbaar toegankelijk. De webshop is 

beschikbaar voor leden en niet leden.  

Op het moment dat je een product gaat bestellen is het gewenst dat je eenmalig een 

registratie uitvoert in Mijn account met gegevens voor de facturatie- en afleverlocatie.  
 

Helpcentrum 

Het helpcentrum is OPENBAAR, dus voor leden en niet leden. Alle ingediende vragen 

en eventuele reacties hierop zijn direct toegankelijk. Op het moment dat je een vraag 

indient of een reactie geeft op een ingediende vraag is registratie, respectievelijk inloggen 

nodig. Dit vindt plaats in de footer.  

Zie verder op: 

https://www.ngvnieuws.nl/registreren-en-aanmelden-op-webomgeving-ngv/ 

 

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

 

Kent iemand Delftse bevrijdingsbruiden? 

Dus vrouwen uit Delft die in 1945-1946 met een Canadese militair trouwden en mee naar 

Canada gingen. Of juist niet. 

Die verhalen zijn minstens zo interessant, i.v.m. onderzoek naar 75 jaar ná de bevrijding 

van Delft. 

Bent u of kent u zo’n Delftse ‘bevrijdingsbruid’, dan komt Stadsarchief Delft graag met 

u in contact via stadsarchief@delft.nl t.a.v. Bevrijdingsbulletins. 

 
CANADESE HELDEN - 28 juli 1945 

'Helden zijn het. De Canadese bevrijders verjagen de Duitse bezetters, brengen chocolade 

en sigaretten, en delen de eerste weken zelfs hun eigen rantsoenen aan de hongerende 

bevolking uit. De mannen kunnen niet genoeg gefêteerd en geprezen worden. Toch? Eind 

juli klinken er ook andere geluiden. Hun bezoek aan Delftse kroegen en hun contact met 

Delftse meisjes wordt steeds minder gewaardeerd. 

De kranten schrijven over meisjes die steeds bij de Canadezen rondhangen, waarbij ze 

‘alle remmen van elementaire zedelijkheid en terughouding hebben afgezet’. De meisjes 

pappen aan met de Canadese militairen. 

’Vijf jaar lang gold het ‘verduitsen’ als schandelijk, nu mag het volk ook niet 

‘verengelsen’ of ‘vercanadezen’ 

Dat lang niet iedereen daarvan terugschrikt, blijkt wel uit de verlovingsadvertenties die 

in de loop van juli in Veritas verschijnen. Mies uit de Raamstraat verlooft zich met 

Patrick Walsh uit Quebec, Mies van de Burgwal verbindt zich aan Jack Pecor uit 

Vancouver en Francis van de Buitenwatersloot is van plan te trouwen met Leo Perry uit 

Edward Island. Wellicht zijn hier al bevrijdingsbaby’s op komst? 

Het zou interessant zijn om te weten of deze Delftse jongedames inderdaad de oversteek 

naar Canada hebben gemaakt, hun verloofden achterna. Na vijf jaar oorlog wil je voor 

zo’n Delftse jongedame met een Canadese bevrijdingsheld toch ook niets liever dan een 

happy end?' 

Lees hierover meer op de site van het archief bij de 'Bevrijdingsbulletins' 

op https://www.stadsarchiefdelft.nl/2020/07/28/canadese-helden/ 

 

Bron: Website Stadsarchief Delft 

 

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

 

  

https://twitter.com/hashtag/Delft?src=hashtag_click
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MUSEUMNIEUWS 

 

'Zilver. Meesterstukken van Delftse zilversmeden 1590-1800' 

Tentoonstelling 

 

Sinds 1 juni zijn de deuren van Museum 'Het Prinsenhof' in Delft weer geopend! Dus is 

er ook de mogelijkheid de schitterende tentoonstelling 'Zilver. Meesterstukken van 

Delftse zilversmeden 1590-1800' te bewonderen. Dit kan t/m 3 januari 2021. 

Delfts zilver behoorde aan het begin van de 17e eeuw tot de top van de Lage Landen. 

Voor het eerst in 50 jaar presenteert 'Museum Prinsenhof Delft' een overzicht van het 

mooiste wat op dat gebied in Delft is gemaakt. In totaal zijn 80 topstukken uit de 

bloeiperiode van de Delftse zilversmeedkunst te zien: pronkstukken als nautilusbekers, 

drinkschalen en speciale tafelstukken uit de 17e eeuw, maar ook spektakelstukken voor 

de thee- en tafelceremonie en kostbare toiletserviezen uit de 18e eeuw. 

Voor verdere informatie en tickets zie: 

https://prinsenhof-delft.nl/ontdek-het-

museum/tentoonstellingen/zilver?gclid=EAIaIQobChMIvPj-

z8eC6wIVQuJ3Ch3afgUHEAAYASAAEgIPavD_BwE 

en  https://host.visual-concepts.com/zilver/  (kies de taal en volg de instructies op 

de site)  

 

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

 

CURSUSNIEUWS 

 

STAMBOOMONDERZOEK voor beginners in Gouda 

 

Deze cursus helpt u de eerste stappen te zetten in de wereld van archieven en mogelijke 

andere bronnen voor onderzoek naar uw familie(naam) en familiegeschiedenis. Hoe 

pak ik dat aan? Hoe kom ik aan betrouwbare gegevens? 

Voor de pauze de theorie en erna gaat u op uw eigen laptop of tablet aan de slag. Aan 

de hand van opdrachten zoekt u uit waar u wat kunt vinden. Na deze  lessen zult u in 

staat zijn om zelfstandig (online) onderzoek te verrichten. 
 

Aanvang: maandag 12 oktober 2020 

Het betreft 8 lessen van 2 uur 

Tijd: 13.30 -15.30 uur 

Prijs: € 144,00  
 

Docent: drs. L.M. (Léon) van der Hoeven 

Locatie: CSG De Goudse Waarden, locatie Kazerne 

Groen van Prinsterersingel 44 

2805 TE  Gouda 
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Over de docent: 

Sinds 1990 werkt Léon van der Hoeven (1964) als beroepsgenealoog en (lokaal) 

historicus. Van jongs af aan is hij geboeid door geschiedenis en genealogie. In 1980 zette 

hij de eerste schreden op het onderzoekspad. Het openleggen van nieuwe onbekende 

bronnen heeft zijn bijzondere belangstelling. Daarnaast is hij bezig met het opbouwen 

van een repertorium van schoolmeesters in Zuid-Holland over de periode 1572-1812. 

Ook is hij voorzitter van de Nederlandse Prijs voor Genealogie (voorheen Nederlandse 

Aanmoedigingsprijs voor Genealogie). 
 

Inschrijven via de website:  

https://www.volksuniversiteitgouda.nl/lifestyle-mens-

maatschappij/stamboomonderzoek-voor-beginners 

 

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

 

DIVERSEN 

 

(Oude) Negatieven en Dia’s Scannen voor PC en voor afdrukken (antwoorden) 

(door: Leo Heurter) 
 

Vrijwel direct na het uitkomen van Mededelingenblad 2020-2 ontving ik van Albert J. 

Kappers, M. Vulsma, Willem Vermeulen en Teun Timmerman een reactie. 

De brug in kwestie blijkt de Berlagebrug over de Amstel te zijn. Deze brug is op 28 mei 

1932, onder belangstelling van duizenden Amsterdammers, feestelijk geopend. De 

mededeling van mijn kennis dat de negatieven uit 1920/1925 zijn, blijkt dus niet te 

kloppen! 

Willem Vermeulen gaf ook wat verdere informatie in verband met de datering. Hij 

onderzocht wat andere oude afbeeldingen uit de omgeving van de Berlagebrug en komt 

aan de hand van daarvan dat de bewuste foto waarschijnlijk omstreeks 1935/1938 

genomen zou kunnen zijn. 

Verder gaf hij nog informatie over de reclame op de huif van de kar op de foto. Hij 

schrijft: 

“Dan nu: nog meer specifieke informatie (ook met dank aan mijn vriendin!). 

Eindelijk is die kar goed zichtbaar! En ja... Leesbaar zelfs. Het is de kar van Corn. 

Hesp. (https://www.caferestauranthesp.nl/, wat tegenwoordig nog steeds op 

dezelfde plek aan de Weesperzijde zit). Onder "Corn. Hesp" staat "Amstel Bieren". 

De "4" voor Corn. kan ik niet thuisbrengen - hun telefoonnummer was 52616.” 

Teun Timmerman meldt dat “de locatie op de foto is de Berlagebrug in Amsterdam, 

gezien vanaf de zuidoostzijde (Weesperzijde/mr. Treublaan)” is. Ook stuurt hij een 

Google-maps screenprint mee zoals die locatie er nu uitziet. 

Allen heel hartelijk dank voor de genomen moeite. 
 

In de serie heel oude negatieven zaten ook enkele negatieven met afbeeldingen uit de 

buurt van de Berlagebrug. Voor de liefhebber: 
 



___________________________
 Mededelingenblad Afd. Delfland- 2020 / 3 

___________________________
 

 © NGV afdeling Delfland 2511 

  

Jongen met bok bij Slijterij Hesp 

 

Jongen in bokkenwagen bij café Hesp 

 

  

Paardrijder bij café Hesp 

 

Paardrijder bij café Hesp 

 

  

Paardrijder bij de Amstel 

 

Paard voor de stal t.o. café Hesp 

 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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Gelezen in Gens  Nostra nr. 5 op blz 258: 

"Net als de vorige keer worden in dit nummer en de volgende aflevering van dit jaar de 

vaste rubrieken niet in de gedrukte versie opgenomen. U vindt ze terug in de digitale 

versie op de website www.ontdekjouwverhaal.nl/gensnostra  Wij vertrouwen op uw 

begrip voor deze tijdelijke situatie." 

 

Dus als u alle beschikbare informatie uit deze afleveringen van GN wilt halen, kijk dan 

vooral ook op de NGV website bij de digitale GN. 

De URL is: http://ngv-media.nl/dnld/GN-2020-04.pdf 

 

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

 

Correctie adres: 

In het vorige Mededelingenblad stond op blz. 2492 abusievelijk het oude adres van de 

heer Bram de Roo. 

De juiste adresgegevens zijn: Drs. A. de Roo, De Opgang 17, 7771 BW Hardenberg. 

e-mail: aderoo34@kpnmail.nl 

 

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

 

Aan dit nummer werkten mee: 

- P. Nowee, Lisztstraat 16, 2651 VL Delft,  

 e-mail: info@pietnowee.nl 

- Th. Olierook, John Rädeckerkade 39, 2552 WP Den Haag,  

 e-mail: tholier@hotmail.com 

- De bestuurs- en redactieleden en medewerkers A.P.J. Käyser - van der Zee, R. van 

Rooijen, L.F. van der Linden en L.P. Heurter. 



 

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

kunnen het blad ontvangen door bijkomend lid te worden van onze afdeling. Voor niet leden van de NGV kost een abon nement € 10,00. 

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 

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

 e-mail: rovaroo@gmail.com 

Welkom nieuwe leden: P. Nowee, Lisztstraat 16, 2651 VL  Berkel en Rodenrijs, tel. 010-5112672 

 e-mail: info@pietnowee.nl 
  

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

 e-mail: lphrtr@planet.nl 
 

  Afdelingsbibliothecaris: 

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

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

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

 e-mail: hddadvert@mvadesta.nl 
  

Helpdesk GDPro +  Vacant in de afdeling Delfland 
  

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

Index/inhoudsopgave 

mededelingenblad 

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

 

 

Lidmaatschap NGV en adreswijziging Gens Nostra: Nederlandse Genealogische Vereniging, 

Postadres: Postbus 50, 3980 CB  Bunnik 

Bezoekadres: Kosterijland 3, 3981 CB Bunnik 

Telefoonnummer: 085 - 105 1199 

Homepage NGV: https://ontdekjouwverhaal.nl  
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De omslag van het boek dat genoemd is in het artikel 

“Boedeltaxatie na het overlijden Maria Willemina van der Zee” 
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