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JAARGANG 30, No 1, maart 2021 

 

MEDEDELINGENBLAD 

 

Van het Bestuur en de Redactie: 

 

Over het afgelopen verenigingsjaar valt eigenlijk alleen te melden dat er maar 3 

afdelingsavonden zijn doorgegaan. Alle andere bijeenkomsten zijn afgelast i.v.m. de 

maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus. 

Ook bestuursvergaderingen hebben we na eind februari alleen nog maar een keer in 

september en oktober kunnen houden. 

Bijna alle leden van de afdeling Delfland zijn op een leeftijd dat uiterste voorzichtigheid 

geboden is. 

 

Wat is er dan wel normaal doorgegaan? Eigenlijk alleen het Mededelingenblad, dat elk 

kwartaal toch weer in/door de brievenbus kwam. 

Het aanbod door de leden van kopij is beperkt. Het meeste is door bestuursleden, Piet 

Nowee en een enkele inzender verzameld en/of geschreven. Terwijl het toch de bedoeling 

was dat afdelingsleden in dit Mededelingenblad konden publiceren. Ik nodig iedereen uit 

om een artikel te publiceren, bijvoorbeeld over het genealogisch onderzoek of historische 

gebeurtenissen in de regio. Ook voor het stellen van vragen op genealogisch gebied, is 

er plaats in het afdelingsblad. 

Deze keer heb ik (Leo) maar eens een summier gedeelte van de wortels van de onlangs 

overleden (Sinterklaas) Bram van der Vlugt uitgezocht. Het staat verderop in dit 

Mededelingenblad. 

 

Op de valreep van januari hebben we voor het eerst een e-mail stemming gehouden over 

de voorstellen o.a. aangaande nieuw te benoemen Hoofdbestuursleden en de contributie 

voor 2021. Elders in het blad leest u de uitslag. 

 

Namens het bestuur en de redactie: 

Leo Heurter en Anny Käyser-van der Zee 

 

en ..... 

Volgt u de afdeling al op                         en                         ?  

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

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

een kijkje te nemen. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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BERICHTEN UIT DE AFDELING 

 

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

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

avond voor de afdelingsbijeenkomsten. In incidentele gevallen wordt hiervan afgeweken 

bijv. als dit ‘Witte Donderdag’ zou zijn. 

 

Agenda afdelingsbijeenkomsten: 

De planning voor de afdelingsavonden was: 

• Donderdag 8 april 2021 om 19.30 uur met aansluitend om ca. 21.30 uur 

Afdelingsledenvergadering. 

Het is allerminst waarschijnlijk dat deze bijeenkomst door zal gaan gezien de huidige 

stand van de coronabesmettingen en de -maatregelen. Maar houdt uw mailbox in de 

gaten, want zodra het mogelijk is zullen we dit per e-mail aankondigen. 

 

Voor het najaar hebben we nog geen planning gemaakt, maar gaat u er van uit dat we het 

normale schema van de 2de donderdag van de maand aan zullen houden als dat mogelijk 

is. 

 
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 19.34 uur aankomst 19.47 uur en van station Zoetermeer om 19.32 uur aankomst 19.51 

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

Kerkelijk Centrum. Vertrek van Delfgauw richting Delft: 22.11 uur, richting Zoetermeer: 22.15 

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

Vooral nu er met een eventuele lockdown andere regels en tijden kunnen zijn. 

Zoals gebruikelijk wordt er in de zaal niet gerookt! 

Introducés zijn van harte welkom, echter momenteel alleen als er binnen de geldende coronaregels 

ruimte over is. 

 

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. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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Uitslag stemming per mail inzake voorstellen ALV 

Op 25 januari j.l. is er een e-mail uitgegaan naar de Delflandleden waarvan het e-mail 

adres bij ons bekend is. Het ging om de voorstellen omtrent benoeming nieuwe HB leden 

en de contributie voor 2021. 

De mail is aan 240 leden verzonden en er zijn 91 reacties ontvangen (afgerond 38 %). 

De uitslag is als volgt: 

1. met beide voorstellen akkoord: 85x; 

2. alleen akkoord met voorstel 1 (benoeming HB leden):   6x; 

3. alleen akkoord met voorstel 2 (contributie 2021):   0x. 

De uitslag geeft duidelijk weer wat de afgevaardigde naar het HB voor de Schriftelijke  

Algemene Vergadering namens de afdeling Delfland kon doorgeven. 

De stemming betrof de benoeming in het HB van dhr.  L. van Raad tot penningmeester, 

dhr. Mr. J.A. Seij tot secretaris; dhr. G.M. van Gameren en dhr. J. Buzepol als leden. 

De contributie 2021bedraagt: € 49,00 incl. gedrukt Gens Nostra en afdelingsblad, en  

€ 40,00 bij de keuze voor een digitale Gens Nostra. 

 

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

 

Ledenbestand 

 

Nieuwe leden: 

Overgekomen van een andere afdeling:  

Mevr. H. Bron,  C 117-600 Saulsbury street, N7G 0A8, Strathroy, Ontario, Canada 

 

Overleden: 

Dhr. Ir. A. de Joode, Zaagmolenstraat 96A-102, 2265 WZ Leidschendam 

Dhr. B.A.D. van den Brom, Populierendreef 212, 2272 GZ Voorburg 

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

leden. 

 

Op 28-02-2021 telde de afdeling: 224 leden en 12 bijkomende leden. De NGV telde op 

28-02-2021: 5713 leden en 503 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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BESTUURMEDEDELINGEN 

 

INLOOPSPREEKUUR VOOROUDERONDERZOEK 

(door: Ron van Rooijen) 

 

In 2021 willen we - indien mogelijk - ook weer het genealogisch spreekuur in 

Stadsarchief Delft, Gantel 21  in Den Hoorn houden op de 2e woensdag van de maand, 

meestal van 14.00 tot 16.00 uur. Zodra dit mogelijk is zullen de data per e-mail bekend 

gemaakt worden. 

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

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

e-mailadres ngv.delfland@gmail.com en dan wordt er  een afspraak gemaakt voor 30 

minuten.  

 

Deze middag is bestemd voor u, 

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

waar te beginnen,  

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

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

 

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

inloopspreekuur bedoeld voor onderzoek in heel Nederland. 

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

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

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

De geplande data voor het voorjaar 2021 worden per e-mail bekend gemaakt en zijn altijd 

op woensdagen (van 15.30 tot 16.45 uur). Dit alles natuurlijk onder voorbehoud i.v.m. 

de Coronabeperkende maatregelen. Let u vooral op uw e-mail! 

In juli en augustus is er geen spreekuur. 

De data voor het najaar 2021 worden in een volgend Mededelingenblad bekend gemaakt. 

Let op!  Vanwege de coronamaatregelen moet u zich momenteel van te voren 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. 

Zolang we door de coronamaatregelen niet in het archief terecht kunnen, kunt u uw 

vragen ook via de mail insturen naar bovengenoemd adres. U krijgt dan een zo uitgebreid 

mogelijk antwoord. 

 

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

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

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

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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NIEUWE LEDEN STELLEN ZICH VOOR 

 

Sinds enige tijd 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. 60. 

(door: Piet Nowee) 

 

De heer Piet Legerstee 

Piet Legerstee is geboren, in 1958, en getogen in Delft. Momenteel woont hij in Rijswijk, 

niet ver van de grens met Delft. Hij heeft bij Shell NL in Pernis gewerkt als Utility 

operator en later als Scheduler/planner. Sinds 2019 is hij met pensioen. 

Piet doet genealogisch onderzoek naar de familie Legerstee. Er is al veel bekend over 

deze familie door het gepubliceerde boek van de heer Slijkerman in 1985. Inmiddels is 

er meer bekend over de voorouders van de stamvader van rond 1560 uit het bewuste 

boek, volgens bronnen op internet gaat dat zelfs terug tot 1420, hij wil dat graag 

uitzoeken. 

Ook de familie Van den Ende, zijn moederskant, heeft zijn interesse. Op internet heeft 

hij verschillende versies gezien en die wil hij verder op juistheid onderzoeken. 

De familienamen van zijn oma waren La Brijn en Dijkxhoorn, de familienamen van zijn 

vrouw zijn Toussain en Vonk. Van deze families wil hij ook, wellicht in de toekomst, 

meer te weten komen. 

Op internet onderzoekt Piet diverse bronnen en ontdekte veel fouten bij MyHeritage. Hij 

raadpleegt onder andere de NGV website, de stadsarchieven van Delft en Dordrecht en 

het Nationaal Archief. 

Van de families die hij onderzoekt wil hij ook weten waar ze woonden en welke beroepen 

zij hebben gehad. 

Piet heeft genoeg bezigheden o.a. dagelijks met zijn hond wandelen, motorrijden en 

klussen aan zijn huis. Zijn kleinkinderen krijgen ook de nodige aandacht van hem. 

 

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

 

Op donderdag 8 april 2021 planden we de eerstvolgende afdelingsledenvergadering. 

Dit o.a. om u te kunnen informeren omtrent de onderwerpen die op de Algemene 

Vergadering aan bod zullen komen en om de afdelingsafgevaardigden naar deze 

vergadering waar nodig te kunnen mandateren. 

Gezien de huidige maatregelen i.v.m. Corona verwachten wij dat deze vergadering 

niet door zal kunnen gaan. Mocht deze bijeenkomst toch wel doorgaan dan zal per 

e-mail een uitnodiging verzonden worden. Let op uw e-mail. 

De vergaderstukken voor de ALV treft u hierna aan. 

 

AGENDA voor de afdelingsledenvergadering - zo mogelijk op- 8 april 2021,  

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 en 2020. 

5. Financiën: 

a. Jaarverslagen van de penningmeester over 2019 en 2020; 

b. Verslag van de afdelingskascommissie; 

c. Verkiezing van de nieuwe afdelingskascommissie vervalt. Nu alle betalingen 

via de landelijk penningmeester lopen, is geen afd. kascommissie meer nodig. 

6. Bestuursverkiezing: 

a. Rooster van aftreden: 

• 2020 Lid dhr. mr. P.C. la Croix 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. la Croix Kaiser treedt af maar doordat er geen ALV gehouden is in 

2020, is dhr. mr. P.C. la Croix Kaiser in functie gebleven en stelt hij zich 

herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om dhr. mr. P.C. la Croix Kaiser te 

herkiezen. 

 Dhr. ing. L.P. Heurter en dhr. Ir. R. van Rooijen stellen zich eveneens 

herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om dhr. ing. L.P. Heurter en dhr. Ir. R. van 

Rooijen te herkiezen. 

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

7. Verslagen Algemene Vergadering van 23 november 2019 en van de 

voorzitters/regio-overlegvergaderingen met leden van het HB zijn bij de 

afdelingssecretaris dhr. L.F. van der Linden opvraagbaar. 

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 29 mei 2021. 
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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. 

 

Het concept verslag is gepubliceerd in Mededelingenblad No. 1 van maart 2020 op blz. 

2460. 

 

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

 

CONCEPT JAARVERSLAG van de SECRETARIS over 2019 

 

Het concept verslag is gepubliceerd in Mededelingenblad No. 1 van maart 2020 op blz. 

2462. 

 

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

 

CONCEPT JAARVERSLAG van de SECRETARIS over 2020 

 

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. la Croix Kaiser Lid en notulist 

Dhr. Ir. R. van Rooijen Lid en afdelingswebmaster, PR 

 

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

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

 

Het bestuur heeft in 2020 vier keer vergaderd en wel op 8 januari, 26 februari, 9 

september en 7 oktober.  

De vergaderingen werden gehouden ten huize van bestuursleden, met uitzondering van 

9 september en 7 oktober (namelijk in de pastorie van de Adelbertkerk te Delft). 

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, de lock-down 

vanwege corona en de Algemene Vergadering en de ontwikkelingen in de NGV. 

Verder is onderling gecommuniceerd via e-mail, waardoor de bestuursleden, ook in 
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coronatijd zo goed mogelijk op de hoogte bleven van het gebeuren binnen de NGV en 

de afdeling. De pandemie levert ook in het verenigingswerk veel beperkingen op. 

 

Leden 

Op 31 december 2020 omvatte de afdeling Delfland 228 leden en 12 bijkomende leden. 

 

Financiën 

Binnen de vereniging zijn de (zakelijke) bankrekeningen van de afdelingen, uit oogpunt 

van besparing, opgeheven. Alle betalingen van de afdelingen - dus ook die van de afd. 

Delfland - lopen nu via de landelijk penningmeester. 

 

Afdelingsperiodiek 

Het afdelingsblad is ook dit jaar weer vier keer verschenen en omvatte 100 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 evenals de heer L.P. Heurter diverse 

bijdragen. Mevrouw Käyser 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 de met afdelingsbladen 

gevulde postzak dan  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 dit moment tijdelijk niet via de 

website raadpleegbaar. Maar is wel op DOCPLAYER te zien: 

http://docplayer.nl/3368205-Index-op-het-mededelingenblad-van-de-afdeling-

delfland-van-de-nederlandse-genealogische-vereniging-december-1991-t-m-

december-2014.html. 

 

Afdelingsbijeenkomsten en excursies 

• Op 9 januari hield de heer Jan Noorlandt uit Rhenen een boeiende voordracht 

“Culturele aspecten van 100 jaar geboortekaartjes”.  

De avond werd bezocht door 23 personen. 

• Op 13 februari hield de heer Sander van der Meer uit Haarlem een interessante 

voordracht over “Digitale nazorg: heeft u die al geregeld? ”. Hierbij waren 32 

personen aanwezig. 

• De op 12 maart geplande lezing is door Corona en de ziekte van de spreekster 

vervallen. Uiteindelijk na de 1e lock-down verzorgde mevrouw Carla van Beers 
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uit Den Haag op 10 september een boeiende lezing over “Ordenen van het 

familiearchief”. 

Er waren 26 personen aanwezig. Alle aanwezigen hadden zich tevoren aangemeld 

en de RIVM-regels werden  gehandhaafd. Ondanks deze beperkingen was 

iedereen blij elkaar weer in verenigingsverband te kunnen ontmoeten. 

• Op 15 augustus 2020 is bij lid Henk Lups te Delft een open huis gehouden waarbij 

hij zijn boeken voor belangstellenden van de afdeling Delfland beschikbaar stelde. 

Er waren 13 belangstellenden. 

• De overige geplande bijeenkomsten kwamen helaas door de coronamaatregelen te 

vervallen. 

 

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 Van Rooijen 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 11 januari nam mevrouw Käyser - van der Zee voor de afdeling deel aan het 

voorzittersoverleg het Informatiecentrum in Bunnik. 

• Op 14 oktober hebben mevrouw Käyser - van der Zee en de heren Heurter en Van 

Rooijen namens Delfland de voorzitter en de secretaris van het Hoofdbestuur in Delft 

ontvangen in een clusteroverleg ter voorbereiding van de AV. Daarbij waren ook 

vertegenwoordigers van de afdelingen Rotterdam, Rijnland en Zeeland aanwezig. 

Present waren namens deze afdelingen R.J. Boerkoel [ZLD], R.K. Vennik en 

C. Biesheuvel - v.d. Eijnden [RTM], R. van der Hulst [RYN]. 

 

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

gemeentegidsen in ons gebied geactualiseerd werden. 

 

Mevrouw Käyser - van der Zee kon dit jaar door de werkzaamheden aan de NGV-website 

geen berichten op de site zetten, wel stuurde ze incidenteel een bericht met het verzoek 

dat op de site te zetten. Verder ligt deze activiteit momenteel stil.  

 

De bijeenkomsten en het voorouderonderzoek worden de leden en belangstellenden ook 

steeds, door de secretaris  per mail aangekondigd. Het gaat per keer om bijna 400 

geadresseerden. 
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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 had daar ook een eigen pagina. In 2020 waren er grote problemen met de 

technische uitvoering van de site en werd de NGV-site gesloten. Inmiddels is de nieuwe 

site www.ngv.nl in opbouw, maar helaas zijn er nog geen afdelingspagina’s. 

 

Twitter 

Ons Twitter-account @NGV_DFL heeft 140 volgers. Zelf twitteren we alleen 

aankondigingen van onze activiteiten en retweeten interessante berichten van anderen. 

Omdat in 2020 de meeste activiteiten zijn geannuleerd zijn er weinig berichten geplaatst. 

 

Facebook 

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

160 volgers. Omdat in 2020 de meeste activiteiten zijn geannuleerd zijn er weinig 

berichten geplaatst. 

 

Inloopspreekuur 

Ook in 2020 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 ging er een mail ter herinnering uit. De opkomst varieerde van een tot vijf 

personen per keer. 

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

1 2 5 - - - - - 5 - - - 

Het zijn steeds zeer geanimeerde bijeenkomsten.  

Door de coronamaatregelen was het vanaf 1 april niet meer mogelijk om fysiek het 

spreekuur te houden. In september kon het nog net wel een keer. Wel was het mogelijk 

om via het mailadres ngv.delfland@gmail.com vragen te stellen. Van die mogelijkheid 

is twee maal gebruik gemaakt. 

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 vanwege de lockdown maar gedeeltelijk 

doorgegaan. 

De geplande cursus van mei was verplaatst naar september-oktober. De eerste en tweede 

middag konden op een andere locatie met voldoende afstand worden gehouden. De 

volgende middagen werden daarna verdaagd naar 2021. 

De cursus is om de twee weken op vier middagen van 14.00 tot 16.30 uur met als 

programma: 

http://www.ngv.nl/
mailto:ngv.delfland@gmail.com
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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 ontvangen de deelnemers een evaluatieformulier. 

 

Genealogisch Helpdesk 

Dit jaar zijn geen nieuwe verzoeken voor hulp bij vastgelopen onderzoek ontvangen. De 

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

 

Digitalisering Delflandse advertentiecollectie 

In het afgelopen jaar 2020 zijn er door de corona maatregelen nog maar weinig nieuwe 

advertenties aan de heer Van der Stap aangeleverd. 

Bovendien was er geen goede communicatie mogelijk met de landelijke IT afdeling, 

waardoor er geen voortgang was in de database onderhandelingen. De heer Van der Stap 

hoopt dat in 2021 weer op te pakken. 

De programmatuur zoals de afdeling tot nu toe in gebruik had, bleek  sterk verouderd en 

is voor de landelijke database niet meer bruikbaar. Daarom is de heer Van der Stap het 

afgelopen jaar begonnen onze lokale advertentietabel voor de afdeling grondig te 

controleren, te upgraden en fouten te herstellen. Ten gevolge hiervan en anticiperend op 

toekomstige deelname heeft hij op zijn pc een lokaal nieuwe database ontworpen met 

nieuwe advertentietabel, waarin alle geconstateerde fouten zijn opgelost. Binnenkort zal 

hij de nieuwe advertentietabel (gekenmerkt door toevoeging nieuwe stijl) bij de 

voorzitter aanleveren. 

Dit digitaliseringsproject wordt uitgevoerd door de heer M.L.M. van der Stap te Alphen 

aan de Rijn. Wij danken hem voor zijn grote inzet. 

Wel werden ook  dit jaar de familie-advertenties geknipt, namelijk  door de heren R. van 

den Berg, W. Bik, L.P. Heurter, R.W. Poortier, J.H.M. Veenman en G.J.L.M. Velders en 

de dames P.H.Th. Dumon en P. Fransoo-Sonneveld. Mevrouw Fransoo, die inmiddels 

naar Zeeland is verhuisd, heeft gezorgd dat deze advertenties bij mevrouw Käyser 

bezorgd werden. Het betreft knipsels van de afgelopen anderhalf jaar, door de verhuizing 

was het knipwerk uiteraard even blijven liggen. Dus binnen niet al te lange tijd kan er 

nieuwe voorraad ter scanning van enkele knippers 'richting Alphen a/d Rijn'.    

Alle knippers en knipsters bedanken we voor de bijdragen! 

 

Welkomstgesprekken 

Sinds september 2019 houdt de heer Piet Nowee uit Berkel en Rodenrijs 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 60 afleveringen verschenen. 

In 2020 werden van vier nieuwe leden in ons mededelingenblad een welkomstgesprek 

vermeld. 
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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 “reservechauffeurs”. 

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. Echter dit jaar kwam deze activiteit door corona stil te liggen. 

 

Afdelingsbibliotheek 

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

De lijst van de aanwezige boeken is op dit moment niet via de NGV website 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. 

 

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

 

Sinterklaas 

(door: Leo Heurter) 

 

De Sinterklaas van mijn kinderen van rond de 40 is passé. Met het overlijden van Bram 

van der Vlugt is hun (en ook mijn) Sinterklaas heengegaan. 

Van 1986 tot en met 2010 (25 jaar) acteerde Bram van der Vlugt jaarlijks als Sinterklaas. 

Hij was de opvolger van Adrie van Oorschot. 

Als Sinterklaas verscheen hij in velerlei televisieprogramma’s, waarmee hij het televisie-

imago van de goedheiligman verder ontwikkelde en waarborgde. Hij speelde niet alleen 

Sinterklaas bij de officiële intocht, want hij zat ook jaarlijks in diverse programma’s en 

theatershows. 
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Abraham Rutger (Bram) van der Vlugt is de zoon van Abraham Rutger van der Vlugt en 

Ellen Stokvis, geboren te Den Haag op 28 mei 1934. 

Bram studeerde eerst bouwkunde in Delft en ging op zijn 24ste naar de Toneelschool in 

Amsterdam, waar hij in 1961 afstudeerde als acteur en regisseur. Hij was acteur, o.a. 

Sinterklaas (1986-2010). Hij is overleden op 19 december 2020 op 86 jarige leeftijd te 

Zegveld. 

Hij trouwde in juli 1961 met Johanna Helena (Hannah) Peschar, geboren te Haarlem op 

29 november 1939. 

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 

1. de zangeres en presentatrice Marijne Ellen; 

2. de muziekartiest Floris; geboren in 1981 

3. de violiste Hester, geboren in 1982. 

 

Zijn ouders waren: 

Abraham Rutger van der Vlugt, geboren te Den Haag op 16 maart 1905, (Luitenant 

Kolonel bij de Nederlandse Krijgsmacht, procuratiehouder en commissaris NV Kwatta 

chocoladefabrieken in Breda), overleden (60 jaar oud) te Den Haag op 19 september 

1965, begraven op 23 september 1965 te Driehuis-Westerveld, trouwde te Den Haag op 

25 augustus 1928 met Ellen Stokvis, geboren op 14 november 1906 te Breda. Ellen 
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Stokvis werd in de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s weggevoerd en werd in 1944 op 

haar 37ste vergast in Polen.(akte BS Den Haag dd 19-5-1948) 

Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Frederik Julius (Fred), geboren te Den Haag op 17 oktober 1930, autojournalist, 

uitgever (Autovisie, Wereld op Wielen), overleden (71 jaar oud) te San Pedro de 

Alcántara (Spanje) op 5 februari 2002; 

2. Abraham Rutger (Bram), geboren te Den Haag op 28 mei 1934, overleden (86 jaar 

oud) te Zegveld op 19 december 2020. 

Abraham Rutger trouwde voor de 2de keer in Den Haag op 25 juni 1948 met Gerarda 

Huter, geboren te Amsterdam op 17 januari 1909, overleden (82 jaar oud) te Pully 

(Zwitserland) op 17 april 1991, dochter van Gerardus Leendert Huter en Adriana 

Magdalena Donkers. 

Uit dit huwelijk geen kinderen. 

 

Generatie III 

 

4. Frederik Jacobus van der Vlugt, geboren in 1880, overleden te Den Haag 

20 december1948 (ongeveer 68 jaar oud), trouwde met: 

5. Menschje Grietje Rutgers, geboren in 1878, overleden (ongeveer 87 jaar oud) in 

1965. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 

• Abraham Rutger, geboren te Den Haag op 16 maart 1905, overleden (60 jaar oud) 

te Den Haag op 19 september 1965, begraven te Driehuis op 23 september 1965. 

6. Julius Stokvis, geboren te Honnef a/d Rijn (Duitsland) in 1868, overleden te 

Amsterdam 6 januari 1911(ongeveer 43 jaar oud), trouwde met: 

7. Debora Farbstein, geboren te Warschau (Polen) 14 mei 1881, overleden te Sobibor 

(Polen) op of omstreeks 4 juni 1943 (akte BS Den Haag 13-2-1948) (ongeveer 62 

jaar oud). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 

• Ellen, geboren te Breda op 14 november 1906, overleden in of in de omgeving 

van Auschwitz (Polen) in het voorjaar van 1944 (akte BS Den Haag dd 

19-5-1948) (ongeveer 37 jaar oud). 

 

Generatie IV 

 

8. Johannes Floris van der Vlugt, geboren in 1842, overleden te Den Haag 

24 augustus 1920 (ongeveer 78 jaar oud) , trouwde 3 juni 1874 met: 

9. Cornelia Christina Hubel, geboren in 1843, overleden te Den Haag 2 juli 1892 

(ongeveer 49 jaar oud). 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 

• Frederik Jacobus, geboren in 1880, overleden (ongeveer 68 jaar oud) te Den 

Haag 20 december 1948. 
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10. Abraham Rutger Rutgers, geboren in 1851, overleden (ongeveer 82 jaar oud) in 

1933, trouwde met: 

11. Trijntje van der Vlugt, geboren in 1848, overleden (ongeveer 75 jaar oud) in 1923. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

• Menschje Grietje, geboren in 1878, overleden (ongeveer 87 jaar oud) in 1965. 

12. Salomon Raphael Stokvis, geboren in 1833, overleden (ongeveer 72 jaar oud) in 

1905, trouwde met: 

13. Theresia Hartog, geboren in 1842, overleden (ongeveer 48 jaar oud) in 1890. 

 Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder: 

• Julius, geboren te Honnef a/d Rijn in 1868, overleden te Amsterdam 

6 januari 1911 (ongeveer 43 jaar oud). 

14. Schlama Schapse (Stanislaus) Farbstein, geboren te Warschau (Polen) op 26 mei 

1850, overleden te Den Haag 4 april 1924 trouwde met: 

15. Laja (Leonora) Hecht, geboren in 1855, overleden te Den Haag 24 november 1939 

(ongeveer 84 jaar oud) . 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 

• Debora, geboren in 1881, overleden (ongeveer 62 jaar oud) in 1943. 

 

 
 

In Wiewaswie en Genealogie OnLine is erg veel te vinden over de voorouders. In 

Wikipedia is een hele site aan Bram van der Vlugt gewijd. 

Het Algemeen Dagblad publiceerde op zaterdag 30 januari 2021 een groot artikel. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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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) 

 

WEBSITES 

 

Persoonsbewijzen 

 

Op de site https://www.persoonsbewijzen.nl is het volgende te lezen: 

 

“Sinds 1 juni 2009 kunt u op deze website informatie vinden over Persoonsbewijzen uit 

de Tweede Wereldoorlog alsmede afbeeldingen van Persoonsbewijzen in combinatie met 

andere documenten en genealogische en persoonlijke gegevens waaronder 

ook levensverhalen. Deze website is interessant voor allerlei onderzoekers, waaronder 

genealogen, maar niet in de laatste plaats ook voor nabestaanden en nageslacht van 

oorlogsslachtoffers die niet meer over documenten of foto's van hun familieleden 

beschikken. Het is vreselijk dat het Persoonsbewijs een doeltreffend middel was om 

mensen te vervolgen, maar het is soms het enige document met foto dat nog bestaat van 

een persoon. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe website, de site zal een 

zoekfunctie hebben waarmee gezocht kan worden op gemeente, voornaam, achternaam 

etc.” 

U kunt zoeken in de 927 al aanwezige persoonsbewijzen. Steeds is korte genealogische 

informatie toegevoegd. Beschikt u over persoonsbewijzen die ontbreken op deze site, 

dan kunt u die beschikbaar stellen of een scan ervan insturen. Het plaatsen ervan 

geschiedt nadat de nieuwe website klaar is. 

“Als u vragen heeft, persoonsbewijzen of scans van persoonsbewijzen ter beschikking 

wilt stellen, neemt u dan contact op via e-mail adres: persoonsbewijzen@yahoo.com” 

“Wanneer u scans van persoonsbewijzen mailt, maakt u dan alstublieft een scan 

van zowel de volledige voorzijde als de volledige achterzijde op 300 dpi. Ook 

persoonsbewijzen waar een deel van ontbreekt, zijn welkom. Ik [= de beheerder Matthijs 

de Die le Clercq, red.] probeer ook daarvan te achterhalen van welke persoon ze zijn 

geweest en/of de ontbrekende informatie aan te vullen.” 

 

Er is een alfabet met familienamen van de 927 reeds op de site opgenomen 

persoonsbewijzen. Bij het persoonsbewijs van Rebecca van Leeuwen staat bijvoorbeeld 

meer informatie, zie: 
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http://www.persoonsbewijzen.nl/passie/sites/index.php?mid=226710&kid=4302&p

agina=tekstpagina, bij de levensbeschrijving staat ook een verklaring van de open J 

 

 

 
 

Kijk ook eens in het gastenboek 

http://www.persoonsbewijzen.nl/passie/sites/index.php?mid=226689&kid=4302&p

agina=gastenboek 

 

Op WIKIPEDIA vindt u informatie over persoonsbewijzen: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Persoonsbewijs 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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WEBINAR van de NGV afdeling Kempen en Peelland 

i.s.m. bibliotheken in hun regio. 

 

Het leuke van het lezen van de afdelingsbladen die de diverse  NGV afdelingen in het 

land uitgeven, is dat je soms dingen ontdekt, die voor je eigen onderzoek van belang 

kunnen zijn. Daarnaast biedt het collega- afdelingsbestuursleden de gelegenheid te zien 

welke initiatieven soms door  andere afdelingen worden bedacht om  de leden en andere 

genealogische geïnteresseerden, juist ook in coronatijden te helpen bij hun onderzoek. 

Zaken waar wij u dan ook op kunnen wijzen, cq die ook anderszins kunnen inspireren. 

Zo was bijv. in het blad van december van de afdeling Kempen en Peelland (KPL) 

getiteld   'De Twee Kwartieren' , het volgende te lezen. 

 

"Onze afdeling (= KPL) heeft een webinar gemaakt ter introductie van onze hobby, dat 

door de bibliotheken waar we stamboomspreekuren verzorgen, is verspreid." 

"Dit webinar is inmiddels op Youtube te vinden.  Het is er op gericht belangstelling te 

wekken voor het onderzoek naar je familiegeschiedenis. We laten zien hoe makkelijk 

stamboomonderzoek is geworden door internet, dat je snel je voorouders tot voor de 

Franse Tijd kunt opsporen. En we geven je tips hoe je snel aan hulp en advies kunt komen 

als dit je nieuwe hobby wordt. Een webinar van de NGV-afdeling Kempen- en Peelland 

in samen werking met 6 bibliotheken in de regio Eindhoven-Helmond." 

De link is: 

https://www.youtube.com/watch?v=_fHntOcpGdg&feature=youtu.be 

Een leuk initiatief. 

Overigens: de redactie en het bestuur van de afdeling KPL kunt u bereiken via: 

e-mail: detweekwartieren@gmail.com 

 

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

 

Video bijeenkomst NGV afdeling Utrecht. 

 

Een ander intitatief is dat waar de NGV afdeling Utrecht mee gaat beginnen, zij starten 

medio maart met een videobijeenkomst. Het wordt een bijeenkomst waar de leden zich 

voor moeten aanmelden. Voor de eerste video-bijeenkomst zal de aandacht gevestigd 

worden op het "Onlinemuseum De Bilt". De URL van het museum is:  

https://onlinemuseumdebilt.nl/ 

 

Kijk vooral op de NGV-website als u naar nadere informatie van deze activiteiten zoekt. 

Misschien is het zoeken op de site nog even wennen maar er is al veel te vinden. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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E-MAILADRESSEN  

 

Nieuwe e-mailadressen: 

mevr. H. Bron te Strathroy, Ontario, Canada  henny_bron@hotmail.com 

 

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

de betreffende leden. 

 

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

 

 

ALGEMENE INFORMATIE 

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

Archiefnieuws en Cursusnieuws. 

(door: A.P.J.Käyser-van der Zee) 

BOEKENNIEUWS 

 

Boekje t.g.v. ‘10 jaar Historisch Informatie Punt Pijnacker (HIP)’ 

 

Het Historisch Informatie Punt (HIP) is niet meer weg te denken uit de Pijnackerse 

vestiging van Bibliotheek Oostland. 

Al 10 jaar is er een waardevol samenwerkingsverband met het Historisch Genootschap 

‘Oud Pijnacker’ en de bibliotheek om de lokale historie voor een breed publiek 

toegankelijk te maken. Ter ere van het jubileum ging de werkgroep van het HIP aan de 

slag met de haast onmogelijke opdracht om hun werk van de afgelopen jaren samen te 

vatten in een boekje. Leden van het HGOP hebben het boekje voor kerst gratis ontvangen, 

geïnteresseerden kunnen het digitaal inzien op: 

https://www.bibliotheekoostland.nl/dam/bestanden/2020/historisch-

informatiepunt-jubileumboek.pdf 

en : https://www.bibliotheekoostland.nl/nieuws/terugblik105.html 

 

Voor mensen die belangstelling hebben in Pijnackerse zaken is het leuk om door te 

bladeren. 

 

Zo’n HIP heeft contacten met het archief in Delft. 

Op http://www.hgop-pijnacker.nl/hip-informatiepunt.html hier leest u daar meer 

over. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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Hollandse Parentelen deel 2 

 

De Hollandse Vereninging voor genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ brengt een nieuw boek 

met drie parentelen, die betrekking hebben op verschillende regio’s in het gebied van de 

vereniging, uit. 

Over de inhoud: 

Remco van den Heuvel heeft een uitgebreide parenteel gemaakt van een familie Van 

den Heuvel uit het Land van Heusden en Altena, waarop veel mensen met hun 

kwartierstaat zullen kunnen aansluiten. 

 

Teun van der Vorm heeft het nageslacht van Claes Roelofsz. uit Leiderdorp, geb. ca. 

1445, in beeld gebracht. 

Hier neemt het schoutengeslacht Van Harmelen dat zegelt met het wapen ‘met de drie 

ruiten’ een prominente plek in. 

 

De parenteel van Hans Wendte betreft het nageslacht van Aernt die Rughe, die begin 

vijftiende eeuw in West-Friesland leefde. Vanwege een doodslag gevolgd door de 

stichting van de ‘vicarie van de zoen’ is opvallend veel bekend over de oudste periode. 

Het boek heeft 448 pagina’s en bevat diverse afbeeldingen en geneagrammen, waarvan 

zo’n 20 afbeeldingen van o.a. portretten en familiewapens in kleur zijn afgebeeld. 

Dankzij bijdragen van de vereniging en subsidiegevers kan men dit boek aan leden van 

Ons Voorgeslacht aanbieden voor  € 15,00, en aan niet-leden voor € 25,00 (incl. BTW 

en verzendkosten). Raadpleeg voor nadere informatie over de bestelwijze van dit boek 

en andere publicaties, de winkel van Ons Voorgeslacht. 

https://www.onsvoorgeslacht.nl/winkel/winkel-overzicht/ 

Contactadressen van het bestuur vindt u op: https://www.onsvoorgeslacht.nl/contact/ 

 

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

 

Toen getiteld: Ons Erfgoed - nu: GEM 

 

Tussen 1993 en 2009 gaf de heer Henk Lups met het blad ‘Ons Erfgoed’, vanaf 2008 

‘Ons Genealogisch Erfgoed’ genaamd, uit. Op de website van dit blad staat een 

volledige inhoudsopgave per jaargang en kunt u ook alle jaargangen (17!) in PDF formaat 

ophalen: http://www.genealogie-info.nl/Inhoudsopgave-OgE.html 

 

Het blad is verder gegaan onder de naam: GEM – Genealogisch Erfgoed Magazine, 

eveneens een kwartaalblad en wordt uitgegeven door dhr. D. Kranen. Er is inmiddels ook 

een digitaal abonnement mogelijk. De prijs daarvan bedraagt € 13,00. 

Voor dat bedrag krijgt u de aflevering via e-mail en daarbij een link naar een 

doorbladerbaar boek, een zgn. flipboek. 

Wie eerst wil weten hoe dat eruit ziet, kan een digitaal proefnummer opvragen via 

info@gemmagazine.nl 
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Via deze e-mail kunt u zich ook opgeven voor een abonnement, het papieren blad kost 

overigens € 23,00 per jaar. 

In het onlangs verschenen februari-nummer vindt u o.a. een artikel over het gebruik van 

’Booleaanse Operatoren’ bij het zoeken op internet, geschreven door JW Koten. Het 

stuk is geschreven voor beginners, u kunt dan specifieker zoeken, daarnaast vindt u 

wellicht andere interessante zaken, die u anders zou missen. De term Booleaanse logica 

is overigens genoemd naar de Engelsman George Boole (1815-1864) die hoogleraar 

wiskunde was in de Ierse stad Cork. Verder vindt u een artikel van R.K. Vennik over 

Pieter Teyler van der Hulst en zijn familie. Ook is er artikel over het mode- en handwerk 

tijdschrift ‘Gracieuse’ – Magazijn voor Neerland’s Vrouwen (1862-1936) – dus wie een 

bobeche (= druppelvanger) wil leren haken, kan aan het werk. 

Website: www.gemmagazine.nl 

 

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

 

ARCHIEFNIEUWS 

 

Enquête Stadsarchief Delft m.b.t. digitale archieven 

 

Verzoek mee te helpen aan de optimalisering van de dienstverlening m.b.t. de digitale 

collectie van het stadsarchief Delft. 

 

Over deze enquête kunt u het volgende lezen op de website van  het archief: 

"Wat verwachten bezoekers van onze digitale collectie? En welke vragen hebben zij 

hierover? Stadsarchief Delft vindt het belangrijk om beter en sneller te kunnen inspelen 

op huidige en toekomstige behoeftes en wensen van gebruikers van het digitale archief. 

Om meer inzicht te krijgen, is een enquête gemaakt. 

 

Enquête 

Vult u onze enquête in? Dan helpt u ons mee aan het optimaliseren van onze 

dienstverlening. En u maakt kans op een klein cadeautje. Ga hier naar de enquête. 

https://www.stadsarchiefdelft.nl/enquete_digi_archief/ 
De enquête bestaat uit drie onderdelen. Elk onderdeel bevat een korte vragenlijst: 

1. Gebruikers – algemene vragen over de bezoekers/gebruikers van het (digitale) archief. 

2. Toegankelijkheid en betrouwbaarheid van digitale archiefstukken. 

3. Authenticiteit van digitale archiefstukken. (optioneel) 
 

Wat gebeurt er met uw gegevens? 

De door u ingevulde gegevens, worden uitsluitend gebruikt voor het onderzoek van 

Stadsarchief Delft. Het invoeren van persoonlijke gegevens is niet nodig, IP-adressen 

worden nooit vastgelegd en we gaan zorgvuldig om met alle verkregen informatie. 
Wilt u na het invullen van de enquête kans maken op een klein cadeautje (uitreiking april 

2021)? Dan ontvangen wij wél graag uw e-mailadres en vult u deze in aan het einde van 

de vragenlijst." 
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*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 

 

Stadsarchief Rotterdam 

 

Van een groot aantal archieven schuift in januari 2021 de openbaarheidsgrens een 

jaartje op. Van de archieven met een openbaarheidsbeperking van 75 jaar komen nu de 

stukken uit het bevrijdingsjaar 1945 vrij. Daaronder zijn, zoals inmiddels gebruikelijk, 

veel documenten uit het archief van de Rotterdamse gemeentepolitie, maar ook van 

bedrijven en particuliere instellingen. 

Lees verder op: 

https://stadsarchief.rotterdam.nl/over-ons/nieuwsoverzicht/openbaar-in-2021/ 

Zo zijn bijv. de arrestantenkaarten van 1945 in te zien: 

https://stadsarchief.rotterdam.nl/over-ons/projecten/arrestantenkaarten/ 

 

Bekijk de volledige lijst van stukken die sinds 1 januari 2021 openbaar zijn: 

Openbaar in Rotterdam per 1 januari 2021 (XLSX 67.9K). (aanklikbaar onderaan de blz. 

op deze archiefsite. 

 

Nationaal Archief 

Ook bij het Nationaal Archief staat een bericht op de site omtrent het openbaar worden 

van archiefdelen: 

https://www.nationaalarchief.nl/beleven/nieuws/openbaarheidsdag-2021 

 

Haags Gemeentearchief 

Evenzo ook bij het Haags Gemeentearchief: 

https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/750-dossiers-vrij-op-

openbaarheidsdag-2021 

 

Géén vrolijke informatie, maar voor geïnteresseerden is ook deze: Oorlogsbronnen van 

belang: https://www.oorlogsbronnen.nl/ 

 

https://www.nationaalarchief.nl/beleven/nieuws/openbaarheidsdag-2021
https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/750-dossiers-vrij-op-openbaarheidsdag-2021
https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/750-dossiers-vrij-op-openbaarheidsdag-2021
https://www.oorlogsbronnen.nl/
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DIVERSEN 

 

Bericht van de Hollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht (OV). 

Het Verenigingscentrum van OV is nu beter te vinden. 

Dankzij de inspanningen van Paul de Bruin is 

het Verenigingscentrum van OV beter 

vindbaar op het bedrijventerrein van het Radex 

Innovation Centre aan de Rotterdamseweg 

183C, 2629 HD Delft. 

Na lang aandringen staan ze vermeld op het 

grote bord. Het pijltje  betekent dat de ingang 

aan de achterkant van het gebouw is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Digitaal erfgoed 

(Erfgoedinstellingen kunnen straks floppy’s laten uitlezen) 

 

Op 27 oktober verscheen er een bericht op de website van ‘Netwerk Digitaal Erfgoed’ 

omtrent het kunnen uitlezen van “antieke” informatiedragers zoals diverse soorten en 

maten floppy’s, CD-Roms, DVD’s en andere digitale opslagmedia. 

https://netwerkdigitaalerfgoed.nl/nieuws/erfgoedinstellingen-kunnen-straks-

floppys-laten-uitlezen/ 

 

Het HomeComputerMuseum in Helmond heeft vele nog werkende oude computers. 

Dit biedt de mogelijkheid aan o.a. erfgoedinstellingen om hun voorraad cd’s, dvd’s en 

floppy’s met Nederlands erfgoed veilig te stellen voor de toekomst. 

In het HomeComputerMuseum in Helmond staan zo’n 2000 computers uit de periode 

1975-2005. ‘Ze werken allemaal nog, inclusief de bijbehorende software. Particulieren 

weten ons te vinden om informatie op hun verouderde dragers veilig te stellen. Maar ook 

instellingen kunnen daarvoor bij ons terecht.’ 
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Heb je vragen over de activiteiten in het Netwerk Digitaal Erfgoed of ideeën voor 

samenwerking? Neem dan contact met ons op via info@netwerkdigitaalerfgoed.nl. Of 

neem contact op met een van onze collega’s die staan vermeld op: 

https://netwerkdigitaalerfgoed.nl/contact/. Zij zijn vanuit hun instellingen 

vrijgemaakt om de samenwerking in het Netwerk Digitaal Erfgoed te stimuleren en te 

ondersteunen. 

 

Het HomeComputerMuseum is gevestigd aan de Noord Koninginnewal 28, 5701 NK in 

Helmond. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan dit nummer werkten mee: 

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

e-mail: info@pietnowee.nl 

- De bestuurs- en redactieleden A.P.J. Käyser-van der Zee, P.C. la Croix 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 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://ngvledenservice.nl/kennisbank/3-de-zeven-pijlers-van-het-genealogisch-onderzoek/ 

 

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. 
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Regio-overlegvergadering cluster ZW in Coronatijd (zie ook voorzijde) 

v.l.n.r. Jos Taalman en Jan Buzepol van het HB en Ron van Rooijen van de afd. 

Delfland. 
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