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JAARGANG 30, No 4, december 2021 

 

MEDEDELINGENBLAD 

 

Van het Bestuur en de Redactie: 

 

Wat heeft Covid-19 met genealogie te maken? Over een 

eeuw of wat zal een genealoog zich misschien afvragen hoe 

het komt dat er in 2020 en 2021 zoveel meer mensen 

overleden zijn dan normaal. Na enig zoeken in de 

geschiedenis komt men er dan achter dat er een pandemie 

was. 

Ook zal men er achter komen dat het openbare leven 

tijdelijk beperkt was. Dat had en heeft ook gevolgen voor de afdelingsbijeenkomsten van 

onze afdeling Delfland. 

We hebben het toch aangedurfd om voor het eerste kwartaal van 2022 gewoon 3 avonden 

te plannen. Deze keer op de 3de donderdag van de maand. De aankondigingen staan op 

de volgende bladzijde. 
 

Uit het Hoofdbestuur van de NGV komt niet veel extra nieuws naar buiten dan wat we u 

op de laatste ALV vertelden. Er is een bestuur gevormd dat probeert de zaken (financieel 

en technisch) weer op orde te krijgen. Verder lopen er nog steeds zaken i.v.m. de ICT. 

Het NGV-lidmaatschap van Dhr. Bakker en zijn echtgenote is recent beëindigd. 

Op 20 november was er een Algemene Vergadering. Wegens omstandigheden was het 

voor de afgevaardigden en overige bestuursleden niet mogelijk om deze AV bij te wonen. 

Zodra er een verslag van deze AV is zullen we u op de hoogte brengen van de resultaten. 

 

 

Het afdelingsbestuur en de redactie wenst u: 

 

 
 

Namens het bestuur en de redactie: 

Leo Heurter en Anny Käyser-van der Zee  
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BERICHTEN UIT DE AFDELING 
 

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

het afdelingsbestuur besloten het eerste kwartaal de derde donderdag van de maand te 

kiezen als vaste avond voor de afdelingsbijeenkomsten. In incidentele gevallen wordt 

hiervan afgeweken bijv. ‘Witte Donderdag’ of i.v.m. de beschikbaarheid van de zaal, of 

i.v.m. de datum van de Algemene Vergadering met de afgevaardigden. 
 

Agenda afdelingsbijeenkomsten: 
 

De planning voor de afdelingsavonden is: 

• Donderdag 20 januari 2022 om 20.00 uur: “De wraak van de valsemunter. De 

bende van Anthonis van Eembrugge aan het eind van de 16e eeuw” door: dhr. drs. 

Cor de Graaf uit Woerden. Voor de verdere uitgebreide aankondiging zie 

Mededelingenblad 2021/3, op blz. 2582. 

• Donderdag 17 februari 2022 om 20.00 uur: “Delftenaren in de VOC” door dhr. drs. 

A.J.M. (Ton) van Velzen uit Amsterdam een lezing getiteld. Voor de verdere 

aankondiging zie Madedelingenblad 2020/3, op blz. 2492. 

• Donderdag 17 maart 2022 om 20.00 uur: “Rust genealogie op historisch 

drijfzand?” door dhr. Ir. Henk Feikema uit Reeuwijk. 

Genealogisch onderzoek naar verre voorouders staat of valt met de betrouwbaarheid 

van de geschiedschrijving. Dit gaat vooral een rol spelen als er aansluitingen op 

adellijke personen in de middeleeuwen worden gevonden. Maar hoe betrouwbaar zijn 

de gevonden gegevens? Mogen we aannemen dat die voorouders ook werkelijk 

hebben geleefd? Wetenschappelijke onderzoeken en recente archeologische vondsten 

laten zien dat we ernstige twijfels moeten hebben. Vooral de chronologie van de 

geschiedenis blijkt niet te kloppen en dat heeft consequenties voor de beoefening van 

de genealogie. Voor genealogen met voorouders in de vroege middeleeuwen betekent 

dit meestal dat hun kwartierstaten moeten worden aangepast. 

In de lezing zal worden verteld wat er aan de hand is en wat de gevolgen voor het 

familieonderzoek zijn. 

Henk Feikema is o.a. oud-docent Natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft, 

voorzitter van de Genealogische Vereniging Prometheus, amateurhistoricus en auteur 

van diverse publicaties over de betrouwbaarheid van de geschiedenis. In januari 2019 

verscheen zijn boek 'Archeologie ondergraaft geschiedenis' bij uitgeverij Aspekt. 

• Donderdag 21 april 2022 om 19.30 uur Afdelingsledenvergadering met aansluitend 

een nadere invulling; let op uw e-mail voor de aankondiging. 
 

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.  

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. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

Ledenbestand 
 

Overleden: 

Dhr. P.H.F.Boekbinder, Delftsestraatweg 207, 2645 BA Delfgauw 
 

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

Op 31-10-2021 telde de afdeling: 219 leden en 12 bijkomende leden. De NGV telde op 

31-10-2021: 5600 leden en 492 bijkomende lidmaatschappen. 

Onze nieuwe leden heten we bij deze hartelijk welkom, we wensen hen succes bij hun  

onderzoek en hopen hen ook bij onze afdelingsactiviteiten te ontmoeten. Voor nieuwe 

leden is ook het volgende van belang. 

De heer Piet Nowee verzorgt namens het afdelingsbestuur de verwelkoming en 

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

interesses van de nieuwe leden. 

 

 
 

BESTUURMEDEDELINGEN 
 

Bestuursleden gezocht! 

(herhaalde oproep) 
 

Al geruime tijd zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden voor het afdelingsbestuur. 

Het afdelingsbestuur is inmiddels wel erg klein geworden, we zijn nog steeds maar met 

5 personen. En als je dan bedenkt dat die kleine groep niet alleen optreedt als bestuur, 

maar ook zorgt dat er ieder kwartaal een afdelingsblad is, de website en de social media; 

facebook en twitter bijhoudt, de promotie doet, de voorouderspreekuren en cursussen 
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verzorgt en de landelijke en regionale bijeenkomsten moet bijwonen, dan is het duidelijk 

dat de groep eigenlijk te klein is geworden. 

Gelukkig helpen Martin Bontenbal en Gerard Velders bij de welkomsttafel, en verzorgt 

Gerard Velders de verzending van het Mededelingenblad, maar er zijn meer 

medewerkers nodig, en vooral ook bestuursleden om continuïteit te waarborgen. Als u 

een keer een bestuursvergadering zou bijwonen, kunt u een idee krijgen of zo'n functie 

iets voor u is. 

Kortom:  

Voelt u iets voor het medebesturen van de afdeling en/of wilt u wat meer contacten in 

het land of met het Hoofdbestuur van de NGV, dan is het echt iets voor u ! 

Meer informatie en/of  aanmelden kan bij een van de bestuursleden. 

Onze gegevens vindt u in de colofon achter in het blad. 

 

 
 

INLOOPSPREEKUUR VOOROUDERONDERZOEK 

(door: Ron van Rooijen) 

 

Ook volgend jaar willen we weer het genealogisch spreekuur in Stadsarchief Delft in 

Den Hoorn houden op de 2e woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur.  

De data zijn: 12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei en 8 juli. 

Het zal i.v.m. met de coronamaatregelen (niet teveel mensen in een ruimte en voldoende 

afstand), geen inloopspreekuur zijn, maar spreekuur op afspraak.  

Men moet zich aanmelden op het e-mailadres ngv.delfland@gmail.com en dan wordt 

er een afspraak gemaakt voor 30 minuten.  

Zodra de coronamaatregelen zijn ingetrokken, zal het weer een inloopspreekuur worden. 
 

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. 

 

Stadsarchief Delft is te vinden op Gantel 21, 2635 DP Den Hoorn. Het is goed bereikbaar 

met de auto (gratis parkeren) en met buslijn 37 (Leyenburg Den Haag - Station Delft ), 

halte Hoefslagendreef.  

mailto:ngv.delfland@gmail.com
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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. 61. 

(door: Piet Nowee) 
 

De heer Ger(rit) van der Eijk 

Ger van der Eijk is 73 jaar en woont in Rijswijk. Hij komt uit een agrarische familie, 

boeren en tuinders, en is in zijn werkzame leven ook in deze sector werkzaam geweest 

als plantenkweker. Zijn bedrijf zorgde voor de toelevering van jong plantmateriaal aan 

glasgroentetelers, hoofdzakelijk komkommer- tomaten- en paprikaplanten. In 1998 heeft 

hij het bedrijf verkocht omdat zijn twee kinderen geen interesse hadden in het vak. 

Tot 2011 heeft Ger voor een collega de vertegenwoordiging in Frankrijk gedaan. Daarna 

heeft hij voor PUM gedurende 9 jaar een aantal missies in ontwikkelingslanden gedaan 

en is daar ook sectorcoördinator geweest. 

Geschiedenis trekt Ger erg aan en sinds 15 jaar is hij gids in de Nieuwe Kerk in Delft. 

Jaren geleden heeft iemand voor hem enig onderzoek gedaan naar de herkomst van zijn 

familie, maar door zijn werk heeft hij daar destijds nooit werk van gemaakt. 

Nu hij meer tijd heeft is hij aan een beginnerscursus genealogie, aangeboden door de 

gemeente Delft, begonnen. Voor hem iets geheel nieuw en hij heeft nog weinig ervaring. 

Ger is lid geworden van de NGV om meer ervaring te krijgen in het zoeken in het 

verleden en te horen wat ervaren mensen hem kunnen leren. Als een en ander enigszins 

weer "normaal" wordt, dan wil hij graag bijeenkomsten bezoeken en mensen leren 

kennen. 
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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. 

 

Hoe mijn opa en oma elkaar vonden. 

(door: Johan A.B. Stolze) 

 

Hoe opa Van de Nadort (1882-1943) uit Numansdorp en oma uit Gorinchem elkaar 

hebben ontmoet is een verhaal apart. Een van de baantjes die opa na zijn schooltijd had 

was bij een kruidenier in Oud-Beijerland. Op een bepaald moment kwam daar aan de 

overkant van de straat een meisje logeren dat hij wel aardig vond en waarmee hij kennis 

maakte. Dat meisje kwam uit Gorinchem en heette Woutje van Spanje (1883-1952). Hoe 

kwam ze in Oud-Beijerland terecht? Het antwoord geeft de volgende ansichtkaart uit 

1904: 

  

Ik vond deze ansichtkaart aangeboden op Marktplaats. Onmiddellijk kopen dus: de 

handtekening van mijn oma staat op de voorkant. De getoonde straat is de Kalkhaven. 

Bij een bezoek onlangs aan het Gorcums Archief bleek dat haar vader daar werkte als 

schoenmaker, ze zullen daar dus ook gewoond hebben. Maar aan wie was de kaart 

gestuurd? Ik heb geen Van de Ree in mijn genealogie kunnen ontdekken. 

De geadresseerde P. van de Ree, dat bleek na wat zoeken op WieWasWie, was Pieter 

van de Ree, getrouwd met Hendrika van Spanje, een tante van Woutje van Spanje. T. v.d. 

Ree gaf wat meer problemen, maar na wat puzzelen bleek Teuntje van de Ree, een halfzus 

van Pieter van de Ree te zijn. 

Enige tijd later werkte opa in Scheveningen, eerst in een fabriek voor visnetten, later 

begon hij een tabakswinkel. Al die tijd had hij contact gehouden met oma en nu vonden 

ze het tijd te trouwen. Dat gebeurde in Gorinchem op 11 juni 1908. 
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Het paar ging wel in Scheveningen wonen, en wel in de Renbaanstraat 49. Ze kregen 

vier kinderen: 

• Bastiaan Johannes van 

de Nadort (1909-1990), 

geboren in Scheveningen 

• Johannes Bastiaan van 

de Nadort (1912-1914), 

geboren in Gorinchem 

• Johanna Elizabeth 

Pieternella van de 

Nadort (1915-2006), 

geboren in Gorinchem 

• Elizabeth Pieternella van 

de Nadort (1919-2015), 

geboren in Gorinchem. 

 

In 1911 keerden ze terug naar Gorinchem waar opa eerst een drukkerij en later een 

boekwinkel begon. 

Hier het jonge paar bij de familie Van de Nadort met links de ouders van opa, zijn vader 

was arbeider. 
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De Renbaanstraat waar ze in Scheveningen hebben gewoond. 

 
 

WETENS(W)AARDIGHEDEN 

 

De' Medici 

 

de Medici: Van oudsher één van de meest prominente families van Europa. Als geen 

ander roept deze naam het glorierijke beeld op van de Italiaanse renaissance, met haar 

schitterende kunstwerken en imposante paleizen. Tegelijkertijd herinnert zij aan duistere 

tijden vol intriges, corruptie en machtsmisbruik. 

Moord, verraad en politieke spelletjes, de familie de’ Medici schrikt nergens voor terug 

in haar klim naar Florentijnse heerschappij. Gewetenloze huurlingen, dodelijke 

gifmengers en genadeloze soldaten passeren de revue, maar ook briljante kunstenaars en 

charmante courtisanes. 

 

Bij toeval kreeg ik het eerste deel van een viertal romans over de familie de’ Medici. 

Deze historische romans, geschreven door Matteo Strukul, geven een uitgebreid inzicht 

in het wel en wee van deze familie die drie pausen, tientallen vorsten, bankiers, hertogen 

en mecenassen heeft voortgebracht. 
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Deel 1 - De Medici 

Verschijningsdatum juli 2017, 336 pagina's, uitgeverij Meulenhof Boekerij. 

Florence, 1429. Giovanni de’ Medici heeft van het 

familiebedrijf een van de machtigste banken van de 

wereld gemaakt. Als hij op mysterieuze wijze om het 

leven komt, moeten zijn zoons Cosimo en Lorenzo alles 

op alles zetten om hun vijanden te slim af te zijn en hun 

bloedverwanten te beschermen. 

Cosimo de’ Medici wordt na de dood van zijn vader 

hoofd van de machtige Florentijnse familie. Zijn grote 

liefdes zijn kunst en architectuur, maar nu rust de 

verantwoordelijkheid van het hele Medici-imperium op 

zijn schouders. Bovendien vermoedt zijn broer Lorenzo 

dat hun vader is vergiftigd door een van hun vele 

vijanden. 

Dagelijks worden de broers geconfronteerd met moord, 

verraad en dodelijke machtsspelletjes, niet alleen door 

hun grootste vijanden, maar ook door beeldschone 

vrouwen met een dubbele agenda… Wanhopig proberen 

ze de moordenaar van hun vader te vinden en daarmee de familie-eer te redden, maar 

weten ze lang genoeg in leven te blijven? 

Als Lorenzo de’ Medici wordt geconfronteerd met een verschrikkelijk complot, zint hij 

op wraak. 

 

Deel 2 - Het huis de’ Medici 

Verschijningsdatum mei 2018, 320 pagina's, uitgeverij Meulenhof Boekerij. 

Florence, 1469. De voorbereidingen voor het huwelijk 

tussen Lorenzo de’ Medici en Clarice Orsini zijn in volle 

gang. Dit huwelijk is niet makkelijk voor Lorenzo, want 

zijn hart behoort eigenlijk toe aan Lucrezia Donati, een 

buitengewoon mooie en charmante vrouw. Toch 

gehoorzaamt hij aan de wil van zijn moeder en trouwt 

met de dochter van een invloedrijke Romeinse familie 

om de banden tussen hen en de’ Medici te versterken. 

 

Lorenzo wordt verscheurd door de liefde en overspoeld 

door alle financiële en politieke beslommeringen die bij 

het stadsbestuur komen kijken. Hierdoor verliest hij zijn 

tegenstanders, die erop uit zijn om de leiding over 

Florence over te nemen, uit het oog. Dit geeft Girolamo 

Riario, een neef van paus Sixtus IV, vrij baan om samen 

met twee aartsvijanden van de’ Medici en de 

aartsbisschop van Pisa een complot te smeden met een 

verschrikkelijke uitkomst: voor de ogen van Lorenzo wordt zijn broer Giuliano op 
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gruwelijke wijze vermoord. Dit luidt een periode in van geweld en wraak, die nog lang 

zal duren… 

 

Deel 3 - Dochter van de’ Medici 

Verschijningsdatum augustus 2018, 365 pagina's, uitgeverij Meulenhof Boekerij. 

In het derde boek van deze bloedstollend spannende serie 

is de hoofdpersoon Caterina de’ Medici, de echtgenote 

van Hendrik II en koningin van Frankrijk. In het Parijs 

van de zestiende eeuw, in een wereld vol religieuze 

oorlogen en politieke intrige, moet zij het groeiende 

succes van haar rivale, de minnares van de koning Diana 

van Poitiers, tegengaan en bondgenoten zien te vinden 

in een vijandig buitenlands hof waar menigeen uit is op 

haar leven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel 4 - De val van de’ Medici 

Verschijningsdatum juni 2020, 416 pagina's, uitgeverij Meulenhof Boekerij. 

Parijs, 1600. Maria de’ Medici, telg van de machtige 

Florentijnse dynastie en goede vriendin van schilder 

Peter Paul Rubens, is net in het huwelijk getreden met 

de Franse koning Hendrik IV van Bourbon. Maar ze kan 

niet lang van haar nieuwe status genieten. Ze wordt 

bedreigd door de minnares van de koning en een groep 

zeer machtige edellieden spant samen om Hendrik van 

de troon te stoten. In uiterste wanhoop wendt Maria zich 

tot Mathieu Laforge, een spion en moordenaar, in de 

hoop dat hij de coup zal kunnen verijdelen en daarmee 

haar zoontje, de toekomstige koning Lodewijk XIII, zal 

beschermen. Maar wanneer een van haar grootste 

angsten toch uitkomt, lijkt het erop dat alleen haar 

nieuwste raadsman, kardinaal Richelieu, hen nog kan 

helpen… 
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De’ Medici - de geschiedenis van mijn familie 

Verschijningsdatum: mei 2008, 316 pagina's, ill., uitgeverij Omniboek in Kampen. 

Als directe nazaat van deze beroemde dynastie vertelt 

Lorenzo de' Medici (1951) de fascinerende geschiedenis 

van zijn familie. Een familie die drie pausen heeft 

voortgebracht, evenals vele koningen, hertogen en 

mecenassen. Zonder deze familie zou de renaissance 

ondenkbaar zijn. De belangrijkste vertegenwoordigers en 

de meest bijzondere, vaak minder bekende verhalen, 

passeren de revue. Op persoonlijke wijze laat Lorenzo de' 

Medici zien wat het betekent erfgenaam te zijn van zo’n 

flamboyant verleden. 

 

In dit boek veel genealogische gegevens en figuren 

alsmede ook afbeeldingen van diverse prominente leden 

van de familie de’ Medici en ook van de schrijver 

Lorenzo. 

 

 
 

Het boek is niet meer in de reguliere boekhandel verkrijgbaar, maar via sites als 

www.boekwinkeltjes.nl, www.deslegte.com, www.booknext.nl en www.bol.com nog 

wel aan te schaffen. 
 

Leo Heurter 
 

 

 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, USB-stick 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) 

  

http://www.boekwinkeltjes.nl/
http://www.deslegte.com/
http://www.booknext.nl/
http://www.bol.com/
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Een 'Genealogie Startpagina' 

 

In het vorige afdelingsblad noemden we op blz. 2593 de 'Tijdelijke NGV Afdelingssites'. 

Onlangs nam ik een kijkje op een van die sites, de site van de afdeling Rotterdam e.o.  

https://ngv-rotterdam.nl/ en belandde bij de informatie die daarop staat van Regina 

Philip, die o.a. de functie van secretaris en webredacteur van die afdeling vervult. Ze 

doet sinds september 2011 genealogisch onderzoek. Haar onderzoek verloopt iets anders 

dan bij de meeste genealogen omdat ze met Joodse genealogie te maken heeft. 

Ze heeft in de afgelopen jaren een lijst met tal van bronnen voor genealogisch onderzoek 

verzameld. Dit deed haar besluiten haar eigen startpagina met links te maken zodat niet 

alleen zijzelf al haar bronnen gemakkelijk terug kan vinden, maar ook anderen er gebruik 

van kunnen maken en plezier van kunnen hebben. Inmiddels staan 3.000 links op haar 

website, die u kunt doorzoeken op: onderwerp, type, geografie in alfabetische volgorde. 

Zie: http://start.voorouders.eu/algemeen.htm 

Een leuk initiatief  en de moeite waard daar eens rond te kijken. 

Daarnaast heeft zij een pagina hulpmiddelen  https://ngv-rotterdam.nl/hulpmiddelen/ 

opgezet. 

 
 

De familieadvertenties van de afdeling Delfland. 

 

In onze afdeling worden nog steeds familieadvertenties, die betrekking hebben op het 

afdelingsgebied, geknipt en verzameld. Diverse knippers zijn daarvoor actief. Deze 

familieberichten worden gescand en toegankelijk gemaakt door Marcel van der Stap. 

Helaas heeft door de websiteperikelen het aanvullen op de site van nieuwe advertenties 

flink vertraging opgelopen. 

U vindt de Delflandse familieadvertenties als onderdeel van 'COLLECTIES' op: 

https://ngv-indexeren.nl/NGVactie/DFL_knip.php? 

Als u een vermelding van een advertentie hebt gevonden, bijv. met de zoekterm 

Rijsterborg. 
 

 
 

en u wilt de scan bekijken, dan kunt u deze aanvragen bij de heer Van der Stap via  

e-mail: hddadvert@mvadesta.nl 
 

* Deze informatie staat nog niet op de NGV-site aangegeven. 
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Mevrouw Dumon knipte gedurende vele jaren, voor de afdeling de familieadvertenties 

m.b.t. regio Delfland uit de Telegraaf.  

Nu zij is overleden, zoeken we een nieuwe knipper voor deze krant.  
 

Is er onder de leden/lezers iemand die het knipwerk van nu af aan wil gaan doen?? 

We horen het graag van u. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

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 
 

Archiefnieuws van Stadsarchief Rotterdam. 

- deel Geneeskundige Verklaringen van Overlijden (1917-1955), on line - 

(door: Cathy van der Knaap) 
 

Het Stadsarchief van Rotterdam heeft onlangs een deel van de briefjes met 

doodsoorzaken online gezet. Het betreft de periode 1917-1955 voor de stad Rotterdam 

zelf, dus niet voor de geannexeerde gemeenten. 

Het is helaas nog niet geïndexeerd, maar als je overlijdensdatum weet, kun je zoeken in 

die richting. Let op het staat niet helemaal chronologisch maar wel redelijk. 
 

Hoe zoek je?? 

Klik op de link: https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoeken/resultaten/? 

mivast=184&mizig=210&miadt=184&micode=494-07&milang=nl&mizk_ 

alle=geneeskundige%20verklaringen&miview=inv2#inv3t6 

En kies onderaan: 1-248 

Vervolgens heb je de overlijdensdatum en naam van een persoon nodig waarvan je de 

doodsoorzaak wilt weten. 

Let op deze persoon moet overleden zijn tussen eind 1917-1940 in Rotterdam zelf (dus 

niet in geannexeerde gemeenten). Dat is wat er nu online staat in ieder geval. [Maar 

inmiddels is de periode uitgebreid  tot 1955.] 

Van begin 1932 ontbreken op dit moment (begin november) de eerste 1000 briefjes. Daar 

was het archief zich niet van bewust en die gaan ze z.s.m. alsnog online zetten. 
 

Scroll nu naar het jaar waar het om gaat. 

Dan wordt het een beetje speurwerk want het is niet geïndexeerd op naam en is niet 

volledig chronologisch wat de datum betreft. De eerste map van een jaar begint met een 

restantje overlijdens van december van het jaar ervoor en gaat dan aansluitend verder 

met januari van het gekozen jaar. Als je eenmaal een akte hebt aangeklikt dan heb je 

beetje links bovenaan staan op welke bladzijde je van het totaal zit. 

Je kunt daar gewoon een hoger nummer invullen. 
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Dus een beetje gokken: stel je zoekt een overlijden op 18 maart 1918, dan kan het wel 

zijn dat je zomaar al bij doodsbriefje 800 zit of zo.  Het is dus even een beetje gokken in 

welke map je voor een bepaalde maand moet zitten en waar het doodsbriefje dan precies 

in die map zit. Het staat niet chronologisch dus als je van 18e naar 19e gaat kan het 

zomaar zijn dat je na een paar van de 19e weer terug gaat naar de 16e en dan weer door 

naar de 20e enzovoort. 

Mogelijk zijn het bundeltjes zoals ze door de lijkbezorger bij de gemeente zijn afgegeven. 

Soms moet je wel 50 briefjes door om de juiste te vinden, maar het speurwerk is lonend. 

Ook zie je verklaringsbriefjes van de politie als het om een niet-natuurlijke dood gaat. Ik 

had overigens nog geen doodsbriefjes aangetroffen van doodgeboren kindjes alhoewel 

daar wel ruimte voor is op die briefjes. Ik zocht op naam en dacht dat ze als NN plus 

achternaam zouden staan, dat blijkt niet zo te zijn. In de overlijdensverklaring staat de 

naam van de moeder in de aanhef, vervolgens staat er hoe lang het kind eventueel geleefd 

heeft en na hoeveel maanden zwangerschap het naar verwachting is geboren. 

Doodsoorzaken zijn meestal in het Latijn. Soms volgt nog een hele opsomming van 

chronische ziekten waar iemand aan leed. Een uniek stukje info waar je anders mogelijk 

nooit meer achter was gekomen. Want waar vind je in de archieven dat iemand bijv. 

diabetes had of een hartaandoening? De handschriften laten soms wat te wensen over. 

Maar met uitvergroten en google erbij kom je een heel eind. 
 

Ik weet niet of er veel meer archieven de briefjes inmiddels aan het scannen zijn en of ze 

bewaard zijn gebleven. Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft er wat, 

maar nog niet veel online. Lees daarover op: 

https://www.bhic.nl/onderzoeken/hulp-bij-onderzoek/doodsbriefjes?gclid= 

EAIaIQobChMIh9qrmPGN9AIVweJ3Ch1NEQjjEAAYASAAEgIxHPD_BwE 
 

NASCHRIFT van redactielid Anny Käyser-van der Zee: 

Ik heb zelf voor zover ik weet geen ‘nabije’ familieleden in die tijd in de stad Rotterdam. 

Maar gelukkig herinnerde ik me als lagere schoolkind met mijn moeder naar een tante 

van haar, wonend op de Rotterdamse Gordelweg, geweest te zijn. Ze heette tante Ploon. 

Haar man - Bernardus den Hoedt -  was toen al niet meer in leven, maar laat zijn 

overlijden nou net in de juiste periode vallen (1940). 

Even zijn precieze overlijdensdatum en het aktenummer opgezocht via 

https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/stamboom/ 

en/of via zoeken op personen: 

https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/stamboom/zoeken-op-personen/ 
 

Daar vind ik: 18-8-1940 - akte 4343 - Bernardus den Hoedt 

in de rij afbeeldingen/scans is dat [7 van 162] 

https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoeken/resultaten/?mivast=184&mizig=210&mia

dt=184&micode=494-07&milang=nl&mizk_alle=geneeskundige%20 

verklaringen&miview=inv2#inv3t6 

Dat betekent naar pak nummer 156 

en vind ik het briefje bij 323/787 [= blz. 323 van 787 ]  
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Ik moest inderdaad even geduldig bladeren. zoals Cathy al aangaf, maar er was resultaat. 

 

Bij ‘Uit de oude koektrommel’ van Tanja Enklaar 

https://www.uitdeoudekoektrommel.com/doodsbriefjes/ vindt u ook informatie over 

dit onderwerp, ook informatie m.b.t. diverse plaatsen met gedigitaliseerde en niet 

gedigitaliseerde archieven. 

 

Kent u nog meer archieven die deze verklaringen hebben of al online gezet hebben, die 

niet op deze lijst staan, dan horen we het graag. Even aan ons mailen a.u.b. 

chkayser@planet.nl dan kunnen we dat een volgende keer ook weer doorgeven.  
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Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) 

Aanvragen persoonskaarten en persoonslijsten tijdelijk niet mogelijk. 

 

Tussen 28 oktober 2021 en 1 mei 2022 kunnen geen PK's en PL's worden aangevraagd 

omdat de zes miljoen kaarten worden gescand door een extern bedrijf, waarna ze op een 

later tijdstip moeten worden geïndexeerd. 
 

Uitgebreide informatie hierover kunt u lezen op: 

https://cbg.nl/actueel/aanvragen-persoonskaarten/ 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

BOEKENNIEUWS 
 

Q.J.M. van der Aart, T.C.M. Faas, De Groot, een boerenfamilie in Rijnland, 

Zoetermeer 2021, 428 pagina's, ill., liggend A4 formaat, prijs exclusief porto € 25,00 bij 

de eerste auteur via: quiram@ziggo.nl. 
 

De moeder van de eerste auteur is Annie de Groot (1916-2018). Over haar familie gaat 

dit boek. Ze beschrijft zeven generaties (voornamelijk) rooms-katholieke voorouders 

tussen de zeventiende eeuw en begin twintigste eeuw, alhoewel de oudst vermelde De 

Groot ene Dirck de Groote is, geboren rond 1550. Haar nieuwe boek is meer dan alleen 

een genealogie De Groot en bevat ook een beschrijving van een groot deel van haar 

moeders kwartierstaat. De leden van de familie komen als hardwerkende boeren of 

verveners voornamelijk voor in het gebied rond Leiden (en ook in onze regio, verder in 

Zuid-Holland en Kennemerland). Aan de hand van een uitgebreide speurtocht in diverse 

(secundaire) bronnen en vele 

zwart-wit illustraties is er een fraai 

geheel van gemaakt. 

De auteurs schrijven (op pagina 

16): ‘In de 16e eeuw komen we in 

Zoetermeer de namen tegen van 

Grootekees en Grootejaap, die later 

veranderden in de bijnaam ‘de 

Groote’ en daarna in de achternaam 

‘de Groot’, de naam die Jacob en 

nazaten zouden gaan voeren. Het 

lijkt er dus op dat de familie zijn 

achternaam dankt aan de lengte van 

zijn 16e-eeuwse voorvaders.’ 

De oudst vermelde van de zeven generaties in de stamreeks De Groot is (genoemde) 

Jacob de Groot die te Stompwijk op 26 november 1675 trouwt met Niesje Pieterse 

Heijda. De familienamen van de vrouwen in de generaties van de stamreeks De Groot 

daarna zijn (met tussen haakjes de belangrijkste woonplaats): De Bruijn (te Nieuweveen), 

Van Rijn (te Benthuizen en Zoetermeer), Van der Poel (te Zoetermeer), Van der Geest 
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(te Zoeterwoude), Van Steijn (te Noordwijk en later Oegstgeest) en Braasem (te 

Haarlem). De schoonmoeders van deze vrouwen zijn respectievelijk: Droogh (te 

Nieuweveen), Nagtegaal (te Bergschenhoek e.o.), Van Schie (te Vlaardingen e.o.), Van 

der Zon (te Warmond), Ammerlaan (te Wassenaar) en Westerhoven (te Voorhout). Al 

deze families worden benoemd en in meerdere generaties vermeld. De kracht van het 

boek ligt in de vele bijzonderheden die de auteurs van de voorouders boven water hebben 

gehaald. Het mooie boek eindigt bij de beschrijving van het leven van echtpaar Koos de 

Groot (1860-1946) en Krijntje Braasem (1863-1934). Zij kregen 16 kinderen de Groot. 

Een register ontbreekt. Wel helpen de inhoudsopgave en stamboom overzichten voor in 

het boek bij het overzicht. De auteurs kunnen trots zijn op dit werk. We danken de eerste 

auteur voor de schenking van het boek aan de NGV afdeling Delfland. 

 

Leo van der Linden 
 

 
 

Mevr. Prof. Dr. Marijke van der Wal, Koopmanszoon Michiel Heusch op Italiëreis. 

Brieven van het thuisfront (1664 - 1665) (Hilversum: Verloren, 2019), 252 blz., ill., 

ISBN 978-90-8704-775-7, € 29,00 
 

Michiel Heusch, koopmanszoon uit Hamburg, maakte in de jaren 1664 en 1665  een 

grand tour, de in de hogere kringen gebruikelijke rondreis door Italië. Zijn vader, een 

aanzienlijk koopman, liet hem daar echter niet alleen ‘rariteijten’ (brief 21) bezichtigen, 

waarover we dan ook niet veel lezen in zijn vaderlijke directieven. Het is duidelijk dat 

Michiel Heusch sr. niet alleen een plezierreisje voor zijn zoon had uitgestippeld. Michiel 

moest Italiaans en Frans leren en ook bekend raken met het handelsnetwerk van zijn 

vader. Verder wachtten hem in Genua een aantal lastige zaken die hij moest zien op te 

lossen. Dat hij van Rome naar Genua via allerlei steden, nog een omweg nam naar het 

carnaval in Venetië, zag vader met lede ogen aan. Heusch sr. was met 47 van de 51 

brieven de belangrijkste scribent van de Heusch-correspondentie. Vier andere brieven 

zijn van moeder, zus Elisabeth, neef Gerard en een oom. De vader hield zijn zoon 

voortdurend op de hoogte van familiezaken, nieuws uit Hamburg, de pestepidemie die 

daar woedde, en internationaal nieuws. Maar het meest gaan de brieven toch direct of 

indirect over de handel. Michiel vertegenwoordigde zijn pa in allerlei zaken. De brieven 

vertellen hoe hij bepaalde transacties moest afhandelen, wie te vertrouwen en hoe zich te 

gedragen: “Tis best men alles met soeticheijt in vrintschap soeckt aff te maken best dat 

men kan.” (brief 45) 

Vóór onze moderne communicatiemiddelen hadden kooplieden een dagtaak aan het 

schrijven van hun handelsrelaties. Ik meen zelfs in drievoud, één kopie voor het archief 

en twee brieven die ieder een andere route aflegde, voor als er eentje zoek mocht raken. 

Nu had Heusch sr. een merkwaardige manier van archiveren; mogelijk had hij genoeg 

van al dat geschrijf. Hij liet zijn zoon de brieven namelijk terugsturen, zoals blijkt uit 
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brief 26, waarin hij moppert dat Michiel dat slordig heeft gedaan (via Henrick Poorten). 

Ook de 51 Heusch-brieven zijn door Michiel vanuit Genua per schip naar huis verzonden 

vlak voor zijn vertrek naar Frankrijk. Maar het schip werd met brieven en al gekaapt, 

gevolg van de Tweede Engelse oorlog (1665-1667). En dat terwijl Heusch sr. zo 

betrokken was geweest bij het gezantschap dat in Engeland vrij handelsverkeer voor 

Hamburg zou bepleiten. Ook had hij de veilige route om Engeland heen, in plaats van 

door het Kanaal in zijn brieven meermalen genoemd. Wat zal hij gemopperd hebben! 

Rest de vraag of het terugsturen van brieven gangbaar was. De eerste en laatste brieven 

van de reis, kop en staart, ontbreken overigens. 
 

Marijke van der Wal, bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het Nederlands, aan de 

Universiteit Leiden, initieerde het onderzoeksprogramma Brieven als Buit/Letters as 

Loot. Towards a non-standard view on the history of Dutch (2008-2013). Hier werden 

brieven onderzocht van de zogenoemde Prize Papers, documenten van in beslag 

genomen schepen, die onder anderen dienden als bewijs dat schepen met hun lading 

vijandelijke buit waren. In dit kader werd in 'The National Archives' te Londen de 

Heusch-correspondentie ontdekt, en Van der Wal besloot er een uitgave van te maken. 

De keuze voor deze brieven wordt gemotiveerd met onder meer de bijzondere 

taalcontactsituatie van de scribenten, namelijk het Nederlands in een Nederduits-talige 

omgeving. De migrantenfamilie Heusch behoorde tot de tweede of derde generatie 

afstammelingen van kooplieden die na de val van Antwerpen naar Hamburg waren 

gevlucht. Nederlands was in deze groep gangbaar gebleven en werd gebezigd tot in de 

Beurs van Hamburg toe. Voor historisch-sociolinguïstisch onderzoek is dat interessant. 

Taal en meertaligheid is dan ook richtinggevend geweest bij onderzoek en transcriptie 

van de brieven. Zo wordt naar interferentie van het Nederduits en Hoogduits gezocht, de 

sporen van het taalcontact in de brieven getraceerd. Maar ook de ellips (weglating van 

een of meer woorden), aanspreekvormen, het formulaire taalgebruik aan het begin en 

einde van de brieven, krijgen aandacht. Het is vooral een talige invalshoek, die zonder 

dat dit expliciet wordt uitgelegd, van de gangbare paleografische aanpak bij veel 

transcripties verschilt. Het transcriberen van de brieven is overigens gedaan door 

vrijwilligers van het door Van der Wal opgezette transcriptieproject 'Wikiscripta 

Neerlandica'. 
 

De brieven hebben een hoge moeilijkheidsgraad, doordat alle zinnen zonder interpunctie 

aan elkaar zijn geschreven en door het veelal ontbreken van het onderwerp (de ellips 

daarvan, ook bij de tweede persoon). In het eerste deel ‘Achtergrondstudies’ (pp.7 - 66), 

wordt dit uitgebreid behandeld. De veertien hoofdstukken die de lezer daar voorbereiden 

op de Heuschbrieven gaan onder anderen over de hoofdrolspelers, familiegeschiedenis, 

migratieachtergrond, de reis, geografische context, handelsnetwerk, berichten over ziekte 

en overlijden van grootmoeder, en de talige aspecten. Een constante in de brieven is 

verloop en aantal slachtoffers van de pest, waarvan zelfs een tabel kon worden gemaakt. 

Opmerkelijk is het verbod op het dragen van lange rouwmantels als preventiemaatregel. 
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In de hoofdstukken van het tweede deel ‘De brieven’ (pp. 67–235), met nog een inleiding 

over transcriptie en editie, worden clusters van brieven onder één noemer gebracht en 

van een inleiding voorzien. De brieven worden ter linker- en rechterzijde van de brede 

bladzijden overzichtelijk vergezeld van noten die passages nog verder verduidelijken. Zo 

zijn de lastige handschriften begrijpelijk gemaakt voor de lezer. Deze kritische 

transcriptie is dicht bij het origineel gebleven, wat de historische sensatie ten goede komt, 

maar er is noodzakelijkerwijs wat meer water bij de wijn gedaan dan bij de diplomatische 

transcriptie van het oorspronkelijke onderzoek. 
 

Het meest voorkomende onderwerp in de brieven, die werden geschreven van 4 juni 1664 

tot 10 mei 1665, is dus de handel, interessegebied van vader en zoon. Van der Wal heeft 

daar de nodige aandacht aan gegeven. Maar informatie, uit een nauwelijks één jaar 

durende eenzijdige correspondentie met slechts één recipiënt, is natuurlijk onvoldoende 

om de handel in zijn geheel te kunnen beoordelen. Uit andere bronnen is echter wel iets 

bekend over het succes en de winsten van Heusch sr. en zijn vader Peter Heusch (p.17). 

En als men toch hierover de brieven wil raadplegen, dan is er veel voorwerk gedaan met 

het ontcijferen van transacties, de valuta, maten en gewichten, die soms wel in codetaal 

lijken te zijn geschreven. Tot waar het handelsnetwerk reikte, wordt verteld in Deel 1, 

maar komt ook uit de brieven naar voren: Rusland, Engeland, Frankrijk, Italië, Portugal 

en Spanje. Er werd handel gedreven in onder anderen metalen, was, zout, tarwe, rijst, 

krenten, amandelen, zijde, olijfolie en citroenen. Heusch sr. neemt soms ook deel aan 

parten-rederijen, waarbij gezamenlijk een schip wordt gefinancierd, en ik meen dat er af 

en toe sprake is van commissiehandel. Die handel had weinig risico, maar ook weinig 

winst, dus dat zal niet de hoofdmoot zijn geweest. Volgens Van der Wal behoorde 

Heusch sr. tot de grote Hamburgse kooplieden. Het feit dat hij de eerste president werd 

van de Commerzdeputation, voorloper van de Hamburgse Kamer van Koophandel (tegen 

zijn zin overigens), zegt ook wel iets over zijn goede naam en faam. 
 

Zoals gezegd, de noten links en rechts van de brieven geven een mooie bladverdeling. 

Daarbij is de hele lay-out goed doordacht en zijn er fraaie prenten en schilderijen 

opgenomen die de inhoud van de brieven verlevendigen. Er is een namenlijst, een 

bibliografie, kaartjes van de reisroute, en op de voorkaft is een portret van Heusch sr . te 

zien, brief in de hand, met als achtergrond een tekening van de Engelenburcht in Rome. 

Zijn zoon zal deze burcht vast bezocht hebben, maar zoals gezegd, de brieven gaan meer 

over handel en nieuws van het thuisfront dan over bezienswaardigheden van Michiels 

grand tour. Zoonlief werd klaargestoomd voor het opvolgen van zijn vader. Hij stierf 

echter vroeg, in 1667. Had hij het tijdstip van zijn dood vooruit geweten, dan was hij vast 

nog wat langer op het Venetiaanse Carnaval gebleven en zijn vader zou hem misschien 

nog ‘diverse platsen’ en wat meer ‘rariteijten’ hebben laten bezichtigen (brieven 16, 21). 

Michiel Heusch sr. had dan nog heel wat jaren voor de boeg. Hij behaalde de respectabele 

leeftijd van 83 jaar. 
 

Drs. Martha Catania-Peters 
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NIEUWS van Jacqueline Hofland – Poot van ‘GENEADUCATIE’ 

Nieuwe cursusgids GensDataPro (versie 3) 

 

In september 2020 kwam de NGV met een vernieuwde versie van GensDataPro. Ik ben 

toen begonnen met het herschrijven van de in- en uitvoergidsen die in 2009-2011 op de 

markt zijn gebracht. Alle onderwerpen zijn met een frisse blik opnieuw beschreven en, 

om u de juiste informatie te geven, hebben mijn man en ik zich onderworpen aan een 

DNA test. Want als je iets beschrijft, dan moet je zelf ervaring opgedaan hebben. Een 

kleine groep mensen is in het proces betrokken geweest. Door hun verbetervoorstellen is 

het resultaat een prachtige gids dat bij een geweldig programma hoort. 

De gids wordt binnenkort geleverd op USB-stick en bij voldoende vraag ook op papier. 

De USB-stick bevat tevens 1,3 GB aan cursusmateriaal zodat u op een veilige manier 

kunt oefenen met foto's en bronnen. 

Benieuwd naar de inhoud? 

Dan kunt u op de downloadpagina https://geneaducatie.nl/#/downloads de eerste drie 

hoofdstukken gratis downloaden. De inhoudsopgave toont alle 40 hoofdstukken met vele 

sub-hoofdstukken. 
 

Wie op korte termijn beslist, krijgt bovendien korting.  

De prijs bedraagt: € 34,95 maar wie gebruik maakt van de voorinschrijving betaalt: 

€ 29,95. 

Ga voor informatie en inschrijving naar: 

https://geneaducatie.nl/#/voorinschrijving 
 

 
 

Aan dit nummer werkten mee: 

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

 e-mail: info@pietnowee.nl. 

- Drs. M. Catania-Peters, Czaar Peterstraat 7A, 1018 NW Amsterdam, 

 e-mail: marthacatania@gmail.com 

- Cathy van der Knaap, Papendrecht 

  e-mail: cathyvanderknaap@hotmail.com 

- J.A.B. Stolze, Mercatorweg 29, 3151 CJ Hoek van Holland, 

 e-mail: jabstolze@kpnplanet.nl 

- J.R. Hofland-Poot, 

 e-mail: gdp3@geneaducatie.nl 

- G.J.L. M. Velders, Park Hoornwijk 42, 2289 C Rijswijk,  

 e-mail: velders@xs4all.nl. 

- De bestuurs- en redactieleden A.P.J. Käyser-van der Zee,  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: https://hoofdbestuur-ngv.nl/delfland/ 

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://www.ngv.nl/  

COLOFON ISSN 0928-7744 
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