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Afbeelding voorzijde: Scan folder "Aan de slag in de kadastrale archieven". 
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JAARGANG 24, No 1 maart 2014 

 

MEDEDELINGENBLAD 

 

Van het Bestuur en de redactie: 

 

Op 16 april a.s. is er weer de halfjaarlijkse Afdelingsledenvergadering. Er zijn 

bestuursmutaties aanstaande. Een tweetal bestuursleden legt hun bestuursfunctie neer. 

Daarom zal er aanvulling nodig zijn, immers zonder een actief bestuur functioneert een 

vereniging niet. Aanmelden voor een bestuursfunctie kan. De ervaring leert dat  het 

prettig is eerst een paar bestuursvergaderingen bij te wonen en te kijken of meedoen in 

het afdelingsbestuur iets voor u is, beiderzijds is dat dan onverbindend.   

De heer L.F.van der Linden heeft zich bereid verklaard om de functie van secretaris op 

zich te nemen. Hij is al op jonge leeftijd met genealogie begonnen, al lang lid van de 

NGV en  hij is vele jaren hoofdredacteur van Gens Nostra geweest. Dus u zult zijn 

naam daar vast wel van kennen.   

Omdat dit de voorbereidingsvergadering is voor de landelijke Algemene Vergadering, 

waar onze afgevaardigden de afdeling zullen vertegenwoordigen, kunt u de stukken die 

het hoofdbestuur aan de afdelingen doet toekomen, verkrijgen. Hiertoe graag een  

e-mail sturen aan: secretaris@delfland.ngv.nl. 

 

Het voorjaarsblad heeft door de verslagen iets saais, maar geeft u wel inzicht in wat 

binnen de afdeling gebeurt en wat het afdelingsbestuur zoal doet. En het kan duidelijk 

maken, waar je mee door moet gaan en wat je eventueel anders zou moeten doen. 

Bij 'Genealogisch Allerlei' dit keer een leuke bijdrage van Herman Smit, nl. 'een portret 

van ...'  met genealogische toelichting. Misschien een idee om op te volgen? Als u ook 

zo'n goed gedocumenteerd portret heeft, zou het misschien wel een rubriek in het blad 

kunnen worden. 

Achterin de voorjaarsnummer vindt u een verrassing. Het is iets waar het bestuur al 

vele maanden in stilte aan gewerkt heeft.  

We hopen dat u het blad weer met plezier leest. 

 

 

Namens bestuur en redactie: 

L.P. Heurter & A.P.J. 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 voorlopig de tweede donderdag van de maand te kiezen 

voor de afdelingsbijeenkomsten. 

 

Agenda afdelingsbijeenkomsten: 

Donderdag 16 april 2015 om 19.30 uur Afdelingsledenvergadering (ALV) met 

aansluitend een informatieve voordracht over de website "Wie Was Wie" door de heer 

Fred Janssen. 

De agenda voor de ledenvergadering vindt u elders in dit blad (blz. 2042) . Zo ook het 

conceptverslag van de afdelingsledenvergadering van 13 november 2014 op blz. 2043. 

Het concept jaarverslag van de secretaris staat op de blz. 2047. 

De landelijk AV wordt dit jaar op 25 april 2015 in Antropia in Driebergen gehouden. 

Belangstellende leden zijn daar welkom vanaf 13.00 uur. Maar omdat de ruimte beperkt 

is, is het om teleurstelling te voorkomen, aanbevelenswaardig zich tevoren aan te 

melden via: secretaris@ngv.nl 

Over de agendapunten van die vergadering willen wij u op de ALV informeren en waar 

nodig mandaat vragen. Als de stukken voor deze bijeenkomst bij de secretaris binnen 

zijn, kunt u deze bij hem opvragen. Hij zal u deze dan per e-mail met bijlage toezenden. 

Voor het najaar hebben we het voorlopige programma al vastgesteld. In een volgend 

nummer van het Mededelingenblad zullen we u daarover in detail informeren. 

Het voorlopig programma is: 

Donderdag 10 september: 'Het ontstaan van het Agnetapark in Delft' door 

mevrouw Ria van der Meer 

Donderdag 8 oktober: 'Weeskamers in Leiden' door de heer Bram Plantinga 

.. oktober Mogelijk een werkbezoek m.b.t. Duitse genealogische 

informatie die in het Verenigingscentrum in Weesp 

aanwezig is. Nadere informatie volgt. Het aantal 

deelnemers zal beperkt zijn. 

Donderdag 12 november: Afdelingsledenvergadering met aansluitend een nog 

nader te bepalen invulling. 

 

*
_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
* 

 

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. 
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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 Veolia bus 121, vertrek van station 

Delft om 19.02 en 19.32 uur en van station Zoetermeer om 18.54 en 19.24 uur. De halte in 

Delfgauw heet: “Delfgauwseplein” en is slechts enkele minuten lopen van het Kerkelijk Centrum. 

Vertrek van Delfgauw richting Delft: 21.44, 22.44, 23.44 uur, richting Zoetermeer: 21.45, 22.45, 

23.45 uur.  

(Kijk voor de dienstregeling op: http://veolia-transport.nl) 

Wij brengen de mogelijkheid van carpooling nogmaals onder uw aandacht. 

Mocht u belangstelling hebben met iemand mee te rijden, neemt u dan contact op met dhr. L.P. 

Heurter, telefoon 079-3617947, e-mail: lphrtr@planet.nl. Ook mensen die bereid zijn iemand mee 

te laten rijden, kunnen dit bij de heer Heurter kenbaar maken. 

Voorafgaande aan de bijeenkomst is er koffie e.d. te koop aan het buffet, evenals tijdens de pauze. 

Zoals gebruikelijk wordt er in de zaal niet gerookt! 

Introducés zijn van harte welkom. 

 

De afdelingsavonden worden op basis van ideeën van het afdelingsbestuur ingevuld. 

Dit is natuurlijk geen wet van Meden en Perzen. Ook u kunt uw invloed laten gelden 

bijv. door uw ideeën voor een spreker, een onderwerp of andere invulling voor een 

afdelingsavond aan te dragen. U moet er wel rekening mee houden dat we minimaal 

een half jaar tot soms een jaar vooruit plannen. 

 

*
_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
* 

 

Ledenbestand 

Nieuwe leden: 

nr. 135447 dhr. R.J. Morra, Koninginnelaan 65, 2281 HC Rijswijk, 

nr. 122647 dhr. J.J.H.M. Grootscholten, Hortensiastraat 27, 2681 CD Monster 

nr. 135468 dhr. H.K. Nagtegaal, Sibeliuslaan 4, 2665 ZC Delft 

nr. 135053 dhr. J.A.M. van den Berg, Van Houtenstraat 33, 2672  DP Naaldwijk  

nr. 135494 mevr. J.H. Koppert, Kennemerland 47, 9504 LB Assen 

nr. 135512 dhr. A. Proost, Wengéhout 26, 2719 KA Zoetermeer 

nr. 135515 mevr. E.L.M. Lansbergen-Offermans, Richelhof 30, 2651 NJ Berkel en 

Rodenrijs 

Nieuw bijkomend lid: 

nr. 135466 mevr. H.J. van den Brink-Koolschijn, De Bosch Kemperlaan 15, 2818 HC 

Amersfoort 
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Overgekomen van een andere afdeling: 

nr. 135215 mevr. A. Gilijamse - Ludovici, Palamedesstraat 31, 3054 ST Rotterdam  

nr. 128254 mevr. M.J. Meijer - den Elsen, Molensingel 17, 3121 VJ Schiedam 

Verhuisd en naar een andere afdeling: 

nr. 121012 mevr. M.M.J. van der Sluis - Derogée, Stieltjeskanaal WZ1, 7833 KL 

Nieuw-Amsterdam 

Naar een andere afdeling : 

nr. 132375 mevr. E.C.M. de Heer - van der Kant,  Epicurusstraat 107, 3067 NJ 

Rotterdam 

nr. 132624 dhr. D. Arkema,  Groenblauwlaan 118, 2718 JV Zoetermeer 

Overleden: 

nr.125220 dhr. A. Berends, Prinses Margrietsingel 114, 2285 HT Rijswijk 

 Op 31 januari 2015 telde de afdeling: 278 leden en 16 bijkomende leden. 

 De NGV telde op 31 januari: 7814 leden en 748 bijkomende lidmaatschappen. 

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

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

leden is ook het volgende van belang. 

De heer Gerard Velders 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.(zie ook de rubriek ‘Nieuwe leden stellen zich voor’) 

 

*
_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
* 

 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

 

Oud-secretaris van Delfland, de heer Ir. B. Korff (1930-2014), overleden. 

 

In de lijst van leden die in 2014 overleden zijn, vermeld in Gens Nostra van januari 

2015, stond ook de naam van de heer Ben Korff. 

Via de ledenadministratie vernamen we dat Ben Korff , die uit het Westland verhuisd 

was naar het oosten van het land, op 20 juni 2014 in Enschede is overleden. Hij was 

sinds 4 juni 2011 weduwnaar van Hendrika Johanna (Helen) Heij. 

Aan Ben en Helen Korff bewaart het afdelingsbestuur prettige herinneringen. 

Ben Korff, destijds woonachtig in ‘s-Gravenzande, was van 1988-1996 secretaris. Met 

enthousiasme heeft hij dit werk vervuld. Hij was degene die aan de wieg stond van het 
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‘Mededelingenblad’ van onze afdeling. Een belangrijke mijlpaal in de 

informatievoorziening richting leden, werd daarmee gezet. 

Dat waren heel andere tijden als je een afdelingsblad moest maken. Teksten werden wel 

al met de computer verwerkt, maar allerlei andere dingen waren nog ‘handwerk’ 

Als e.e.a. geprint was en dus op papier stond, dan had je een A4-tje met 1 pagina van 

het blad. Daar moest een 2e A4-tje naast gelegd worden, had je een A3. Zo had je dan 

een aantal A-3tjes. Die moesten verkleind worden naar A4 en dan vermenigvuldigd, dat 

kon je niet thuis doen, dus naar een kopieerwinkel. Uit oogpunt van tijds- en 

kostenbesparing werden de velletjes daar zo op de machine gelegd dat ze een A3-

formaat vormden. Het was goed opletten dat de juiste bladzijdenummers naast elkaar 

kwamen. En dat op de achterkant ook de juiste bladzijdenummers zaten. We stonden 

dan uren te kopiëren in de shop aan de Westvest in Delft. Want Ben kwam naar Delft 

en ik ging ook naar Delft. Als de stapels papier klaar waren, werden ze door de shop 

voor ons doorgesneden, zodat we stapels keurige A4-tjes hadden. Ben reed dan met de 

dozen vol A-4tjes, weer richting Westland en maakte een afspraak met collega-

bestuurslid Eduard van Rijn om de vellen papier te gaan assembleren tot 

afdelingsblaadjes.  

Dan kwam de volgende stap in het proces, het “rapen”. Bij een van beiden thuis gingen 

Ben en Helen samen met Eduard en zijn vrouw Coby, aan het werk. Zoiets als rondjes 

lopen om de tafel, bladzijden in de goede volgorde pakken en dan vouwen tot een 

boekje. Daarna moest alles nog in enveloppen gedaan worden, etiketten erop, bundelen, 

postklaar maken, formulier invullen en naar een postkantoor brengen waar dit soort 

partijenpost kon worden aangeboden. Kortom een tijdrovende klus. Iets dat Ben met 

plezier voor de afdeling deed.  

Dankzij zijn initiatief hebben we nu-nog steeds een afdelingsblad.  

Ben Korff was 'CALS', en was ook betrokken bij de organisatie van de ‘eerste’ 

genealogische contactdag  West- en Oostland (later ‘Delflanddag’ genaamd), die - u 

raadt het al - in het Westland werd gehouden. Daarmee heeft hij dus ook aan de basis 

gestaan van een fenomeen waar jarenlang veel genealogen met veel plezier gebruik van 

gemaakt hebben. 

Een bestuurslid dat nu hij er niet meer is, in het afdelingsblad, wat door hem opgezet is, 

zeker gememoreerd moet worden. 

 

A.P.J. Käyser - van der Zee 
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Nieuwe afdelingssecretaris 

Het verheugt het bestuur dat de heer Leo van der Linden zich bereid heeft verklaard het 

secretariaat op zich te nemen op het moment dat de heer Simon de Wit deze functie 

neerlegt in april 2015. Leo woonde al enige bestuursvergaderingen bij. Zie verder de 

agenda voor de Afdelingsledenvergadering, punt 6f. 

CALS 

Zoals bekend verondersteld mag worden is elke afdelingsavond de heer Dick Ubink 

aanwezig. Aan hem kunt u vragen stellen omtrent de onderzoeksgebieden van andere 

NGV leden. 

GensDataPro 

De heer Aad Biesbroek (helpdesk GensDataPro) is aanwezig op de afdelingsavonden. 

U kunt Aad uitvragen over het gebruik van deze, onder auspiciën van de NGV 

ontwikkelde genealogische software. 

Jubileumboeken. 

Op de afdelingsavonden zijn ook nog exemplaren van de Jubileumboeken 2001 en 

2011 te koop voor € 15,00. Samen voor een aardige combinatieprijs van € 25,00. 

 

*
_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
* 

 

AFDELINGSLEDENVERGADERING 

 

Op donderdag 16 april 2015 houden we onze halfjaarlijkse afdelingsledenvergadering. 

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

Vergadering op 25 april a.s. aan bod zullen komen en om de afdelingsafgevaardigden 

naar deze vergadering waar nodig te kunnen mandateren. 

De vergaderstukken treft u hierna aan. 

 

AGENDA voor de afdelingsledenvergadering van 16 april 2015, aanvang 19.30 uur. 

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Verslag van de afdelingsledenvergadering van 13 november 2014 

4. Jaarverslag van de secretaris over 2014 

5. Financiën: 

a. Jaarverslag van de penningmeester over 2014 

b. Verslag van de afdelingskascommissie 

c. Verkiezing van de nieuwe afdelingskascommissie 

6. Bestuursverkiezing: 

a. Rooster van aftreden: 
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• 2015 Voorzitter dhr. ing. L.P. Heurter 

• 2015 Secretaris dhr. S.C.M. de Wit 

• 2015 Lid mevr. C.A.M. de Keijzer - van Holsteijn 

• 2015 Lid dhr. ir. R. van Rooijen 

• 2016 Penningmeester mevr. A.P.J. Käyser - van der Zee 

• 2016 Lid dhr. G.J.L.M. Velders 

• 2017 Lid dhr. mr. P.C. Kaiser 

b. De heer Heurter treedt af en stelt zich herkiesbaar voor 2 jaar. Het bestuur 

stelt voor om de heer Heurter te herkiezen 

c. De heer De Wit treedt af en stelt zich niet herkiesbaar 

d. Mevrouw De Keijzer - van Holsteijn treedt af en stelt zich niet herkiesbaar 

e. De heer Van Rooijen treedt af en stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor 

om de heer Van Rooijen te herkiezen 

f. De heer L.F. van der Linden stelt zich verkiesbaar voor de functie van 

secretaris van de afdeling. Het bestuur stelt voor om de heer Van der Linden 

te verkiezen. 

g. Het bestuur is nog op zoek naar een algemeen bestuurslid dat de PR op zich 

wil nemen. 

7. Verslag Algemene Vergadering van 29 november 2014 

8. Verkiezing van de afgevaardigde en de plaatsvervangende afgevaardigde. Het 

bestuur stelt voor om mevr. Käyser - van der Zee aan te wijzen als afgevaardigde 

en de heer Van der Linden als plaatsvervangende afgevaardigde. 

9. Agendapunten voor Algemene Vergadering van 25 april 2015 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

CONCEPT VERSLAG VAN DE AFDELINGSLEDENVERGADERING 

van de NGV Afdeling Delfland, gehouden op 13 november 2014 in het Kerkelijk 

Centrum in Delfgauw. 

 

Aantal aanwezigen: 19 (12 leden en 7 bestuursleden) 

Notulist: dhr. P.C. Kaiser 

 

Afwezig met kennisgeving: de heren P.H.H. Scharp, E.B. van Rijn, L.F. van der Linden 

en mevrouw A.H.J. Ploegmaker-Talens. 
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1. Opening. 

Voorzitter de heer L.P. Heurter opent de vergadering om 19.34 uur. 

2. Ingekomen stukken  

De voorzitter deelt mede dat de stukken voor de AV van 29 november 2014 zijn 

ontvangen.  

Voorts zijn er berichten van verhindering ontvangen van de heren P.H.H. Scharp, 

E.B. van Rijn, L.F. van der Linden en mevrouw A.H.J. Ploegmaker-Talens. 

3. Verslag van de afdelingsledenvergadering van 8 mei 2014. 

De heer J. Noort geeft aan dat zijn naam in punt 5 onder c ten onrechte als ‘Van’ 

Noort is weergegeven.  

De voorzitter geeft aan dat betreffende punt 5 onder d waar sprake is van een hoger  

uitgavenbedrag voor Delfland in de landelijke cijfers dan door de afdeling is 

uitgegeven, dat door de huidige en vorige penningmeester het verschil bekeken is 

en dat een en ander gecorrigeerd wordt. Het verslag wordt voor het overige 

ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de notulist. 

4. Bestuursfuncties 

De voorzitter geeft aan dat de heer S.C.M. de Wit en mevrouw C.A.M. de Keijzer-

van Holsteijn in april 2015 het bestuur zullen verlaten. Het bestuur is nog steeds op 

zoek naar een kandidaat voor een algemene bestuursfunctie 

Kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden door tenminste vijf leden van de 

afdeling en uiterlijk een week voor de vergadering bij de secretaris. Ook kan een 

kandidaat zich bij aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter. 

Het is mogelijk om eerst een tijdje mee te draaien in het bestuur en als het u bevalt 

definitief toe te treden tot het bestuur. Aanmelden kan bij de secretaris of bij een 

van de overige bestuursleden. 

De heer J.J. Schneider oppert dat er in het mededelingenblad een advertentie kan 

worden geplaatst voor de algemene bestuursfunctie.  

5. Bespreking van informatie vanuit het HB met betrekking tot de landelijke 

Algemene Vergadering van 29 november 2014 

De voorzitter neemt de agenda van deze vergadering globaal door. 

De voorzitter neemt de begroting en de voorstellen waarover op de AV zal worden 

gestemd met de ALV door. Zaken om over te stemmen zijn onder andere: de NGV-

onderdelen, de profielen, de bestuurlijke structuur, de verschillende Interesse-

groepen en het redactiestatuut voor het Heraldisch Tijdschrift.  

De voorzitter legt uit dat bij een afdeling een stem van een lid twee maal telt: 

eenmaal voor zijn regionale afdeling en eenmaal voor de functionele afdeling. Een 

interessegroep kent geen stem. 
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Mandaat 1 

De voorzitter legt uit dat voorgesteld wordt om de Werkgroep Familieorganisaties 

te wijzigen naar een Interessegroep Familieorganisaties onder leiding van een 

coördinator. De ALV is niet voor, noch tegen. Besloten wordt daarom dat de 

afgevaardigden naar bevind van zaken hun stem uitbrengen.  

Mandaat 2 

Ook voor de Afdeling Heraldiek wordt voorgesteld de naam te wijzigen naar een 

Interessegroep Heraldiek onder leiding van een coördinator. Zaken als 

wapenregistraties en het Heraldisch Tijdschrift zullen bij de Interessegroep worden 

ondergebracht. Het bestuur voelt niet voor het opstellen van een redactiestatuut 

voor de redactie van het Heraldisch Tijdschrift. Besloten wordt wederom dat de 

afgevaardigden naar bevinden hun stem uitbrengen.  

De heer J.J. Schneider voegt toe dat hij bij de laatste  afdelingsledenvergadering 

van de afdeling Heraldiek is geweest en dat het een en al ruzie was.  

De heer J. Noort valt op dat het begrip ‘kernteam’ nergens in de stukken terugkomt.  

Mandaat 3 

Begroting 

De voorzitter neemt de balans van de vereniging door met de ALV. Op de balans is 

aangegeven dat er aan het begin van 2015 € 175.000,- en aan het eind van 2015 

€ 142.169,- aan liquide middelen zijn.  

Begroting Delfland 

De afdelingsbegroting voor 2014 was € 3.500,-. Voor 2015 is € 3.400,- begroot. 

Mevrouw A.P.J. Käyser-van der Zee licht toe, dat de kosten voor het afdelingsblad 

in 2015 naar verwachting iets lager zullen uitvallen. De verhoogde portokosten zijn 

niet in de begroting opgenomen.  

Mandaat 4 

Contributieverhoging 

Het HB wil het basislidmaatschap verhogen van € 39,- naar € 46,-. De verhoging 

heeft te maken met een post in de begroting van € 50.000,- voor onderhoud van het 

verenigingsgebouw in Weesp. 

Het afdelingsbestuur heeft naar het HB gereageerd op de contributieverhoging: men 

vreest een terugloop van leden. Ook afdeling Twente heeft kritisch richting het HB 

gereageerd.  

De heer H. Kortleve geeft aan dat hij het niet eens is met de gestelde € 50.000,- 

voor het verenigingsgebouw. Dat onderhoud was voorzienbaar geweest. 

Onduidelijk is waar de gelden aan worden besteed en wat er in het schouwrapport 
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staat? De heer Kortleve meent dat het HB dit soort zaken inzichtelijk moet maken 

aan de leden.  

De heer R. van Rooijen licht toe dat er vorig jaar een schouwing door deskundigen 

is geweest. Die gaven aan dat er minstens € 25.000,- per jaar nodig is voor het 

onderhoud van het verenigingsgebouw. Het huidige HB neemt nu de 

verantwoordelijkheid voor deze kosten. De voorzitter vult aan, dat de € 50.000,- 

bestaan uit de structurele exploitatiekosten van € 25.000,- en de kosten voor het 

onderhoud.  

De voorzitter geeft aan dat de afgevaardigde op de AV zal vragen of de kosten van 

€ 50.000,- jaarlijks terug komen. Ook zal gevraagd worden naar een betere 

onderbouwing vanuit HB bij de plannen die er zijn. 

De heer Kortleve vraagt of volgend jaar de contributie weer omhoog gaat? De 

voorzitter geeft aan dat de afgevaardigden dat ter vergadering zullen vragen. De 

heer Van Rooijen licht toe, dat als het ledental gelijk blijft de contributie niet verder 

zal stijgen. Dan is er jaarlijks voldoende geld om de kosten voor het gebouw te 

dekken.  Bij een daling van het aantal leden zal de contributie naar verwachting 

stijgen.  

Mevrouw De Keijzer-van Holsteijn geeft aan dat het HB in plaats van extra 

contributie te vragen ook zou kunnen kijken naar mogelijkheden om minder geld 

uit te geven. Het afdelingsbestuur mist die visie in de stukken van het HB.  

De heer Kortleve stelt voor om Gens Nostra één keer minder per jaar te laten 

verschijnen, althans zes keer per jaar te laten verschijnen. Volgens de voorzitter 

levert dat zo’n € 50.000,- per jaar op.   

De heer M.J. Bontenbal stelt voor om een dunner blad uit te geven, bijvoorbeeld 

door er geen genealogieën meer in op te nemen. 

De voorzitter vat de discussie in de ALV samen: om minder kosten te maken zou 

men een dunner blad in minder edities per jaar kunnen uitbrengen. In dat geval is 

een contributieverhoging mogelijk niet meer nodig of kan met een bescheidener 

verhoging worden volstaan.  

Op voorstel van mevrouw De Keijzer-van Holsteijn geeft de voorzitter aan dat het 

afdelingsbestuur namens de ALV een brief zal opstellen over de begroting van het 

verenigingsgebouw en de contributieverhoging/kostenreductie, die als ingekomen 

stuk op de agenda van de AV kan worden geplaatst. Ze zegt: kunnen we van onze 

vragen en meningen een ingekomen stuk maken voor de AV?  

Besloten wordt dat over de begrotingsvraagstukken de afgevaardigden naar bevind 

van zaken hun stem uitbrengen. 
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6. Rondvraag 

De heer J.J. Schneider vraagt hoe het zit met het ontheven bestuur van de afdeling 

Heraldiek. Wat gebeurt er nu met die afdeling en met het Heraldisch Tijdschrift? 

De voorzitter antwoordt dat de wapenregistratie en het Heraldisch Tijdschrift bij de 

Interessegroep zullen blijven.  

Vervolgens geeft de heer Schneider aan dat het erg koud is in de zaal. Hij vraagt of 

de volgende vergadering in een kleinere ruimte kan plaatsvinden. De voorzitter 

geeft aan dat de vergaderruimte een jaar van te voren wordt besproken en dat er bij 

een lage opkomst niet zomaar naar een kleinere ruimte kan worden gegaan.  

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.21 uur. 
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CONCEPT-JAARVERSLAG van de SECRETARIS over 2014 

 

Het Bestuur  

Het bestuur bestaat uit: 

Dhr. ing. L.P. Heurter Voorzitter 

Mevr. A.P.J. Käyser - van der Zee Vice-voorzitter en penningmeester 

Dhr. S.C.M. de Wit Secretaris 

Dhr. mr. P.C. Kaiser Lid en notulist 

Mevr. C.A.M. de Keijzer - van Holsteijn Lid en PR functionaris 

Dhr. G.J.L.M. Velders Lid en welkom nieuwe leden 

Dhr. ir. R. van Rooijen Lid en afdelingswebmaster 
 

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

Dhr. S.C.M. de Wit is plaatsvervangend afdelingsafgevaardigde. 

Dhr. H.C. Ubink is contactdienstfunctionaris (CALS) ad interim. 
 

Het bestuur heeft in 2014 zeven keer vergaderd, 22 januari, 12 maart, 16 april, 11 juni, 

24 september, 29 oktober en 10 december. De vergaderingen werden gehouden ten 

huize van bestuursleden. Belangrijke onderwerpen van discussie waren het programma 

voor de afdelingsavonden, het knipselproject, de helpdesk, de afdelingswebsite, de 

bestuursbezetting, het afdelingsblad, de Afdelingsledenvergadering en de Algemene 

Vergadering van de NGV. Verder is onderling gecommuniceerd via e-mail, waardoor 

de bestuursleden zo goed mogelijk op de hoogte bleven van het gebeuren binnen de 

NGV en de afdeling. 
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Leden 

Op 31 december 2014 omvatte de afdeling Delfland 275 leden en 17 bijkomende leden. 

Financiën 

De betaalrekening die de afdeling sinds de oprichting in 1976 bij de AMRO Bank had, 

behoort inmiddels tot het verleden. Er is nu door de penningmeester van het Hoofd 

Bestuur een zakelijke betaalrekening bij de ING Bank voor de afdeling geopend. Deze 

valt onder de landelijke vereniging. Een en ander heeft te maken met veranderde 

wetgeving en de wens van het Hoofdbestuur alle rekeningen onder te brengen in het 

systeem dat voor de afdelingen inmiddels geldt. Het rekeningnummer vindt u in het 

colofon van het afdelingsblad. 

Voor geld dat de afdeling zelf heeft, bijvoorbeeld door verkoop van door de afdeling 

uitgegeven boeken e.d., is een zakelijke spaarrekening met hetzelfde rekeningnummer 

beschikbaar. De landelijke penningmeester boekt in dat geval dat geld over naar deze 

spaarrekening. Alle afdelingen hebben nu hetzelfde rekeningsysteem. 

De afdeling heeft een legaat gekregen van een afdelingslid dat in het verslagjaar 

overleden is, het betreft mevrouw J. Alewijnse - Stutterheim. In het testament was 

nadrukkelijk aangegeven dat het geld specifiek bestemd was voor de afdeling Delfland. 

Inmiddels is het overgeboekt naar onze zakelijke afdelingsspaarrekening. Wij zijn de 

erflaatster, mevrouw Alewijnse - Stutterheim zeer erkentelijk. 

Afdelingsperiodiek 

Het afdelingsblad is ook dit jaar weer vier keer verschenen en omvatte 68 pagina’s. Het 

redactionele werk, in alle facetten, werd verricht door de heer L.P. Heurter. Mevrouw 

A.P.J. Käyser - van der Zee verzorgde de controle van het blad. De hoeveelheid kopij 

blijft gering, het kostte ook dit jaar veel moeite gevarieerde informatie voor de diverse 

rubrieken te verzamelen, te vervaardigen en te bewerken. Kopij kwam voornamelijk 

binnen door erom te vragen of iets zelf te schrijven, of door zelf op speurtocht te gaan. 

De heer H.M. Lups zorgde voor het postgereed maken en de ter post bezorging. Het 

zou prettig zijn als er voor deze taak hulptroepen waren. 

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. 

Afdelingsbijeenkomsten en excursies 

Op 9 januari hield de heer Frits van Ooststroom een boeiende voordracht “Boerderijen 

in Delfland”. De avond werd bezocht door 51 personen. 

Op 13 februari hield de heer Leonard van Kessel een interessante voordracht over “Het 

vinden van Genealogische data op Internet” Hierbij waren 54 personen aanwezig.  
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Op 13 maart verzorgde de heer Johan Mulderij “De mogelijkheden van het 

Genealogische programma Pro-Gen”. Deze avond werd bijgewoond door 51 personen. 

Op 8 mei vertelde mevrouw Cokke de Keijzer-  van Holsteijn over 

“Familiegeschiedenis schrijven, een heel avontuur”. Deze avond werd voorafgegaan 

door de afdelingsledenvergadering. Bij de vergadering waren 20 personen aanwezig en 

de presentatie van Cokke trok 42 toehoorders. 

Op 11 september bracht de heer Aart Struijk een boeiende voordracht over molen “De 

Roos”. De voordracht werd gevolgd door 48 aanwezigen. 

Op 9 oktober verzorgde de heer Jan Netelbeek een avond waarin hij het gebruik van de 

NGV-website uit de doeken deed en het project “Digitalisering van de NGV bronnen” 

liet zien. Er waren 33 aanwezigen. 

Op 21 oktober was er een excursie naar het Kadastermuseum in Arnhem. Aan deze 

leuke en interessante excursie werd deelgenomen door 13 personen. 

Op 13 november hield de afdeling een avond voor en door leden, georganiseerd door 

mevrouw Cokke de Keijzer - van Holsteijn. De avond werd vooraf gegaan door de 

najaars-afdelingsledenvergadering. De ledenavond trok 27 personen terwijl de 

vergadering werd bezocht door 19 leden. 

Tijdens de afdelingsavonden waren regelmatig aanwezig: De heer H.C. Ubink met de 

Contactdienst en de heer A. Biesbroek met het genealogische programma GensDataPro. 

De afdelingsbijeenkomsten werden gehouden in de grote zaal van het Kerkelijk 

Centrum te Delfgauw. De heer De Wit verzorgde vlak voor de afdelingsbijeenkomsten 

direct-mail aan de leden met e-mailadres. Mevrouw De Keijzer -  van Holsteijn 

verzorgde direct-mail aan belangstellenden die, bij eerdere bijeenkomsten, hun e-

mailadres hadden genoteerd. Ook stuurde zij, voorafgaand aan de lezingen, een 

persbericht naar vele kranten en huis-aan-huisbladen in het afdelingsgebied. Het is zeer 

wisselend of een redactie het persbericht opneemt. De indruk bestaat dat vermelding 

minder, of minder uitgebreid gebeurt. 

Promotie en representatie  

Op 18 januari nam de heer Heurter voor de afdeling deel aan het NGV-voorzitters-

overleg in het VC in Weesp. 

Op 18 januari was mevrouw Käyser - van der Zee, namens de afdeling, present bij de 

NGV-nieuwjaarsreceptie in het VC in Weesp. 

Op 2 februari volgde de heer Van Rooijen, als afdelingswebmaster, de cursus 

'Usability, hoe gebruiksvriendelijk is uw website?' in Zoetermeer. Deze cursus is 

onderdeel van het project:  
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'Dan doen we het zelf', cursussen voor Erfgoedorganisaties gegeven door 'Erfgoedhuis 

Zuid-Holland’, waarvan 'Fonds 1818' de kosten vergoedt. 

Op 11 maart had mevrouw Käyser - van der Zee een live uitgezonden gesprek voor 

'Stadsradio Delft' over Genealogie en de activiteiten van de NGV in Delft en omgeving, 

interviewer was de heer Cor Groenewegen. 

Op 19 april namen mevrouw Käyser - van der Zee en de heer Van Rooijen deel aan het 

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

Noord-Brabant waren, samen met de heer Krooswijk (namens het HB), 

gesprekspartners. De afdeling Zeeland was verhinderd. 

Op 17 mei waren mevrouw Käyser - van der Zee en de heer De Wit, respectievelijk als 

afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde, aanwezig bij de Algemene 

Vergadering van de NGV in Utrecht. 

Op 2 september namen mevrouw Käyser - van der Zee en de heer Van Rooijen deel aan 

de cursus 'Social Media' in Schiedam in het gebouw van het Gemeentearchief. Ook dit 

is een cursus die wordt bekostigd door 'Fonds 1818' en gegeven wordt door 

'Erfgoedhuis Zuid-Holland' en bestemd is voor vrijwilligers in de Erfgoedsector in het 

gebied waar 'Fonds 1818' werkzaam is.  

Op 10 september waren mevrouw Käyser - van der Zee, mevrouw De Keijzer - van 

Holsteijn en de heer Velders aanwezig bij de kennismakingsbijeenkomst in het Haags 

archief  i.v.m. de samenwerking van het archief van Leidschendam-Voorburg met 

Haags archief.  

Op 13 september verzorgden mevrouw De Keijzer - van Holsteijn en de heren Velders, 

Van Rooijen en Ubink een stand in het gemeentearchief van Delft ter gelegenheid van 

Open Monumentendag. Zij hebben die dag heel wat bezoekers te woord gestaan, 

waaronder veel jongeren, en hen van informatie over de NGV en onze afdeling 

voorzien. Er waren die dag 1303 bezoekers. Een geslaagde dag. 

Op 19 september waren de heer De Wit en mevrouw Käyser - van der Zee aanwezig in 

het Provinciehuis ter gelegenheid van de presentatie van het boek “Behoedzaam 

Bestuur”, ter gelegenheid van 200 jaar Zuid-Holland. 

Op 8 oktober waren mevrouw De Keijzer- van Holsteijn en de heren Velders en Van 

Rooijen aanwezig bij het Famillement in Leiden. Boven de stand was een blad 

opgehangen met alle plaatsnamen in ons gebied. Dit trok aandacht. Er zijn veel tasjes 

met informatie verstrekt. De dag werd bezocht door ruim 2300 personen. 

Op 25 oktober gaven  mevrouw De Keijzer - van Holsteijn en de heren Van Rooijen en 

Velders acte de présence bij de Landelijke PR-  Dag in Heesch. Mevrouw Käyser - van 
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der Zee was aanwezig als lid van de landelijke PR - Groep. De diverse presentaties over 

sociale media waren goed verzorgd. 

Op 29 november waren mevrouw Käyser - van der Zee en de heer de heer De Wit, 

respectievelijk als afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde, aanwezig bij de 

Algemene Vergadering van de NGV, ditmaal gehouden in Driebergen. 

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

gemeentegidsen in ons gebied geactualiseerd werden.  

Mevrouw Käyser - van der Zee zorgde voor de vermelding van de afdelingsagenda, het 

landelijk cursusnieuws en het (afdelings-)nieuws op de (afdelings-)website. De site van 

de afdeling Delfland is onderdeel van de landelijke site. Mevrouw Käyser - van der Zee 

is ook betrokken bij de webredactie van de landelijke site en is moderator van enkele 

rubrieken op de site. 

Afdelingswebsite 

De afdelingswebsite, http://delfland.ngv.nl, is een onderdeel van de landelijke NGV-

site. Nadat de website in 2013 is overgezet op een andere server is er verder niet veel 

veranderd. De site werd alleen actueel gehouden. Onze afdelingssite is totaal 1160 keer 

bezocht. Dat is gemiddeld drie keer per dag. Ons Twitter-account heeft 50 volgers, te 

weten: 28 personen en 22 organisaties. Er zijn 38 tweets verstuurd en we hebben 51 

tweets van anderen geretweet. 

Genealogische Helpdesk 

Dit jaar ontving de helpdesk: 

- Eén verzoek tot hulp bij het invoeren van het genealogieprogramma Aldfaer en Pro-

Gen, dat naar tevredenheid is opgelost. 

- De avond “voor en door leden” leverde drie vragen op bij vastgelopen onderzoek. 

Deze zijn naar tevredenheid opgelost. Specifiek voor deze avond heeft de helpdesk 

een “advieswijzer” uitgebracht betreffende de oorzaken en het oplossen van 

vastgelopen onderzoek. Deze advieswijzer is bij de helpdesk op aanvraag te 

verkrijgen. 

De helpdesk wordt verzorgd door de heer M.L.M. van der Stap. 
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Digitalisering Delflandse advertentiecollectie 

In 2014 zijn de indexen en scans van de advertenties van 2011 ( 2750 st.), 2012 ( 2731 

st.) en van de grote bulk aanvullingen van vóór 2002 ( 4800 st.) ingevoerd. Totaal dus 

10281 stuks. 

Deze zijn voor eind december 2014 op de website geplaatst. Dit heeft de eindstand per 

31-12-2014 naar 51.219 gebracht. Dit jaar werden extreem meer advertenties 

aangeleverd dan regulier gebruikelijk.  

Dit project wordt geleid door de heer M.L.M. van der Stap. 

Ook dit jaar werden de familie-advertenties weer geknipt door de heren H.T.M. Smit, 

E.W.H. Schreuder, W. Bik, J.H.M. Veenman, J.C.A. Carlquist, C.F.H. Morra, J.M.B.A. 

Nunnink en R.W. Poortier en de dames P. Fransoo - Sonneveld, P.H.Th. Dumon en 

L.M. Varekamp. Mevrouw Varekamp en de heren Morra en Nunnink zijn helaas dit 

jaar overleden. 

Alle knippers en knipsters bedanken we voor de bijdragen. 

Welkomstgesprekken 

De heer G.J.L.M. Velders houdt 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", waarvan tot nu toe in de afgelopen jaren 49 afleveringen zijn 

verschenen. 

Van december 2013 tot december 2014 werden de namen van in totaal 11 nieuwe 

leden, 1 overgekomen lid van een andere afdeling en 1 bijkomend lid in ons 

mededelingenblad vermeld. Door drukke werkzaamheden zijn er het afgelopen jaar 

slechts twee gesprekken gehouden. 

Carpoolen 

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

vraag binnen die meestal 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. 

Afdelingsbibliotheek 

De bibliotheek kon ook dit jaar worden uitgebreid met enkele giften. De titels hebben 

onlangs in het afdelingsblad gestaan. De afdeling dankt de gulle gevers voor het 

beschikbaar stellen van deze boeken. Zowel de lijst van de aanwezige boeken als die 

van de tijdschriften is via de website van de afdeling Delfland te raadplegen. Op 

diverse bijeenkomsten zijn boeken en/of tijdschriften ter inzage gelegd. Het uitgestalde 
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werd matig bekeken. Er werd dit jaar niets uitgeleend. Bibliothecaresse is mevrouw 

J.B. Visser te Den Haag. 

Afdelingsarchief 

Dit archief is ondergebracht ten huize van de heer S.C.M. de Wit te Schipluiden. 

 

Simon de Wit, secretaris NGV afdeling Delfland. 
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NIEUWE LEDEN STELLEN ZICH VOOR 

 

De heer Gerard Velders verzorgt, namens het bestuur de introductie van nieuwe 

afdelingsleden. D.w.z. dat hij contact zoekt met deze nieuwe leden, informatie geeft 

over de vereniging en de afdeling en tegelijkertijd de interesses peilt. Voor alle 

duidelijkheid de stukjes worden door Gerard Velders geschreven maar voor publicatie 

wordt de betrokken leden zoveel mogelijk gevraagd om commentaar, aanvullingen en 

goedkeuring van bedoelde tekst. 

Nieuwe gezinsleden worden niet automatisch benaderd. Als een nieuw gezinslid in 

deze rubriek wil worden opgenomen of informatie wenst, wordt vriendelijk verzocht 

hiervoor contact op te nemen met dhr. Velders. 

Om u deelgenoot te maken. Volgt hierna een nieuwe aflevering van deze rubriek. 

 

NIEUWE LEDEN STELLEN ZICH VOOR.... nr. 50. 

(door: Gerard J.L.M. Velders) 

 

Dhr. H. Willemsen (lidnr. 135165) 

De heer Willemsen (Herman) is geboren in Den Haag, maar woont al veertig jaar in 

Zoetermeer. Hij is werkzaam bij de KLM en hoopt over een paar jaar met pensioen te 

gaan, zodat hij meer tijd heeft voor al zijn hobby’s, zoals o.a. aquarium, fotografie, 

modelspoortreinen, bijenhouden en genealogie. 

Herman is in het verleden al eens lid geweest van de NGV. Door een toeval maakte hij 

kennis met stambomen: een gymlerares van zijn dochter nam eens een cirkeldiagram 

mee naar de les waarin zijn familienaam voorkwam en dat trok zijn aandacht. Vanaf die 

periode heeft hij een groot deel van zijn familie in kaart kunnen brengen. Zo 

onderzocht hij de familienamen Willemsen (afkomstig uit Lent), Van Dael 

(moederszijde, afkomstig uit Horn), Weber (zijn vrouw, afkomstig uit Nijmegen) en 

Van Loon (schoonmoeder, afkomstig uit Dordrecht). In Canada wonen veel 

afstammelingen van de familie Weber. 
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Daarna heeft zijn onderzoek zo’n vijftien jaar stilgelegen vanwege drukke 

werkzaamheden en andere hobby’s. Maar met zijn pensioen in zicht gaat hij de draad 

weer oppakken en is daarom lid van de NGV geworden (ook vanwege de 

ondersteuning van GensDataPro). 

In eerste instantie gaat hij nalopen wat al vastgelegd is en dit zo mogelijk verder 

uitbreiden, met name in de breedte (kinderen van voorouders met aangetrouwde 

familie). De stamboom is voor hem niet het einddoel, maar meer een kapstok om 

historische informatie te verzamelen over hoe zijn voorouders leefden. Aangevuld met 

familiefoto’s, o.a. gemaakt door een tante die portretfotografe was, kan dit een aardig 

beeld geven. 

Een boek zit er niet in omdat dit moeilijk bij te werken is, maar mogelijk publiceert 

Herman zijn resultaten wel op internet. 
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GENEALOGISCH ALLERLEI 

 

Portret van Jacobus Johannes Schaareman en Johanna Francisca van der Burg. 

(door: Herman T.M. Smit) 

 

Jacobus Johannes Schaareman, zoon van Johannes Schaarman (mandenmaker) en 

Sara Louisa Buchel, geboren te Delft op 7 mei 1857, winkelier, timmerman, koopman, 

overleden te Dongen op 23 september 1936, trouwt te Delft op 12 november 1879 met 

Johanna Francisca van der Burg, geboren te Delft op 17 november 1857, overleden 

te Delft op 6 maart 1925, dochter van Christianus Cornelis van der Burg (opperman, 

baardscheerder) en Johanna Hunnego,  

Opvallend is de schrijfwijze van de 

naam. De vader van Jacobus 

Johannes, heet Schaarman evenals 

zijn 2 oudste kinderen. Vanaf 1844 

heten de kinderen, uit het zelfde 

gezin Schaareman, o.a. Jacobus 

Johannes Schaareman. 

Jacobus Johannes Schaareman, 

stamt uit een R.K. familie van 4 

generaties Mandenmakers. Van de 4 

jongens uit het gezin Schaarman-

Buchel, is hij de eerste man met een ander beroep. Jacobus Johannes, is wegens 
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ziekte in 9-8-1926 te Den Haag opgenomen, later te Schiedam en uiteindelijk op 

25-1-1936 te Dongen, alwaar hij in september van dat zelfde jaar is overleden.  

Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Louisa Cataharina Maria (Wies), geboren te Delft op 31 augustus 1880, 

overleden te Delft op 22 maart 1946, trouwt te Delft op 29 mei 1907 met 

Leonardus Johannes (Leen) Suijker. Uit dit huwelijk 4 zonen, 4 dochters en 3 

doodgeboren kinderen. 

2. Christianus Cornelis Johannes (Chris), geboren te Delft op 24 november 1881, 

timmerman, aannemer, overleden te 's Gravenhage op 1 augustus 1963, trouwt te 

Delft op 21 juni 1905, met Helena Bernardina (Lena) van Veen. Uit dit huwelijk 

2 zonen en 5 dochters. 

3. Johannes Gerardus (Jan), geboren te Delft op 18 april 1884, vormer bij 

Reineveld, opzichter op de lijmfabriek, overleden te Delft op 2 maart 1951, trouwt 

te Delft op 7 augustus 1907 met Antonia Elisabeth Maria (Tonia) Link. Uit dit 

huwelijk 2 zonen, 3 dochters en 1 doodgeboren kind. 

4. Johanna Maria (Anna), geboren te Delft op 7 januari 1886, dienstbode, overleden 

te Delft op 12 mei 1942, trouwt te Delft op 24 januari 1912 met Johannes 

Benedictus Adrianus (Jan) Pieper. Uit dit huwelijk 3 dochters. 

5. Catharina Maria, geboren te Delft op 5 april 1888, overleden te Delft op 

1 december 1917, trouwt te Delft op 24 mei 1911 met Gerardus Franciscus Maria 

(Gerard) Immers. Uit dit huwelijk 2 zonen en 1 dochter. 

6. Gerard Johannes, geboren te Delft op 22 april 1890, timmerman/aannemer, 

overleden te Delft op 9 september 1938, trouwt te Delft op 6 augustus 1913, met 

Lydia Maria Schilperoort. Uit dit huwelijk 5 zonen en 9 dochters. Dit zijn mijn 

grootouders, de ouders van mijn moeder. 

7. Maria Catharina (Marie), geboren te Delft op 8 mei 1892, overleden 

vermoedelijk te Haarlem op 19 februari 1969, trouwt te Delft op 30 april 1920 met 

Jacobus Josephus (Koos) Holierhoek. Uit dit huwelijk 1 zoon en 1 dochter. 

8. Jacobus Johannes (Koos), geboren te Delft op 26 mei 1894, werkman, loodgieter, 

gasfitter, manager van de Gasfabriek te Delft en Zeist, overleden te Schermerhorn 

op 1 januari 1959, trouwt te Schermerhorn op 23 augustus 1919 met Catharina 

Elisabeth (Catrien) Ooms. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

9. Johan Aloysius Christiaan (Jo), geboren te Delft op 6 juli 1899, timmerman, 

overleden te Voorburg op 25 augustus 1973, trouwt te Rijswijk op 16 september 

1925 met Anna Wilhelmina Christina Gardien. Uit dit huwelijk 2 zonen en 1 

dochter. 

 

*
_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
* 
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 ef_zeven 

(door: A.P.J. Käyser - van der Zee) 

 

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

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

interessante informatie voor genealogen bevatten; informatie over genealogische 

bronnen die op CD-rom, DVD of anderszins zijn verschenen e.d. De informatie moet 

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

toezenden. (E-mailadres: chkayser@planet.nl) 

 

E-MAILADRESSEN 

Nieuwe e-mailadressen: 

R.J. Morra te Rijswijk reinier@morra.biz 

J.J.H.M. Grootscholten te Monster hansgrootscholten@gmail.com 

H.K. Nagtegaal te Delft h.k.nagtegaal@gmail.com 

M.J. Meijer - den Elsen te Schiedam jogremey@kabelfoon.nl 

A. Proost te Zoetermeer andreproost@castledale.eu 

E.L.M. Lansbergen - Offermans te 

 Berkel & Rodenrijs japl@kpnmail.nl 

 

Wijziging e-mailadres: 

G. Vegt - Snel te Nunspeet g.vegt-snel@kpnmail.nl 

 

*
_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
* 

 

Goede WIFI-verbinding in het Ver. Centrum in Weesp voor bezoekers. 

 

Wist u dat u bij uw bezoek aan het Verenigingscentrum gebruik kunt maken 

van WIFI ? 

Ook handig als u een i-Pad of tablet, of laptop meeneemt en u bijv. (een deel van) uw 

informatie in de cloud hebt opgeslagen. 

 

*
_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
* 
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ALGEMENE INFORMATIE 

Onder deze rubriek vallen o.a. de subrubrieken: Boekennieuws, afdelingsbibliotheek, 

Archiefnieuws en Cursusnieuws. 

 

(door: A.P.J. Käyser - van der Zee) 

 

BOEKENNIEUWS 

Afdelingsbibliotheek 

Als aanwinsten voor de afdelingsbibliotheek kunnen we noemen: 

AAN DE SLAG in de kadastrale archieven, 

een handleiding voor de particuliere onderzoeker 

 

 
 

'Aan de slag in de kadastrale archieven, een handleiding voor de particuliere 

onderzoeker', door M. Verheijen, Apeldoorn 2014, ISBN 9789080307803, 224 

pagina’s, ill, index, verkoopprijs € 18,00 (inclusief porto; te bestellen via 

www.kadaster.nl/aandeslag). 

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed (inclusief 

schepen en luchtvaartuigen) in Nederland inclusief de rechten die daarbij horen, zoals 

eigendom en hypotheek en is op 1 oktober 1832 ingevoerd. 

Het nieuwe boek is bedoeld om de onderzoeker te helpen met het vinden van informatie 

in de kadastrale archieven. Het boek is ingedeeld in drie thema’s (‘Toegang’, ‘Start 

Onderzoek’ en ‘Voorbeelden’) en kent verschillende hoofdstukken, waaronder: 

1. Aan de slag: 

vertelt wat u nodig hebt om een onderzoek te starten; 

2. Kadastrale legger: 

uitleg over de werking en gebruikte termen van de kadastrale legger. Dit is een 

register waarin per gemeente, per eigenaar de eigendommen zijn beschreven; 
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3. Zoeken op naam: 

schetst de mogelijkheden en valkuilen als u op naam wilt zoeken; 

4. Akten: 

over akten van eigendomsoverdracht en hun toegankelijkheid; 

5. Minuuttoestand: 

beschrijvingen van de eerste kadastrale archiefstukken van Nederland in 1832; 

6. Historisch perspectief: 

nadere toelichting op de kadastrale historie; 

7. Bronnen & varia: 

u vindt hier wetenswaardigheden en een uitgebreid trefwoordenregister om het 

opzoeken van informatie te vergemakkelijken. 

Het boek met een harde kaft in het formaat van 30 centimeter bij 20 centimeter is 

gedrukt op glanzend papier met vele illustraties en voorbeelden. 

Het ziet er fraai uit en helpt om op eenvoudige wijze in de kadastrale archieven de weg 

te vinden. 

Leo van der Linden 

 

N.B.  We hebben dit boek van de heer Zacharias Klaasse, van het Kadastermuseum, 

gekregen voor de afdelingsbibliotheek, toen we daar op excursie waren. 

U kunt het boek dus lezen of lenen via onze afdelingsbibliotheek. 

 

*
_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
* 

 

ARCHIEFNIEUWS 

 

Gemeentearchief Delft 

 

Een gedeelte van de Delftse archieven verhuisd naar Gemeentearchief Schiedam 

De archieven van Archief Delft, die bewaard worden in het 'depot Torenhove', zijn voor 

een periode van twee jaar overgebracht naar het Gemeentearchief Schiedam. 

Sinds 17 februari 2015 zijn de stukken uit deze archieven (weer) op te vragen en in te 

zien op de studiezaal van het Gemeentearchief van Schiedam.  

De reden is de voorgenomen verhuizing van de gemeentelijke organisatie uit het 

kantoor gebouw Torenhove eind dit jaar.  

 

Begin 2017 worden deze archieven en de andere archieven in de nieuwbouw voor 

Archief Delft op Harnaschpolder ondergebracht. 
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Toegankelijkheid: 

M.i.v. 17 februari zijn de stukken in de studiezaal in Gemeentearchief Schiedam direct 

opvraagbaar. 

In het archievenoverzicht staat vermeld waar de archieven zich bevinden. 

De link is: http://archief-delft.nl/inventarissen/inventarissen%20alfabetisch.htm 

De studiezaal van het Gemeentearchief Schiedam heeft dezelfde openingstijden als 

Archief Delft. 

Tot dat de nieuwbouw van Archief Delft gereed is, zijn hier deze archieven 

toegankelijk. 

Het bezoekadres van het Gemeentearchief Schiedam: 

Gemeentearchief Schiedam 

Stadserf 1 (3e verdieping boven de bibliotheek) 

3112 DZ  Schiedam 

Het Gemeentearchief Schiedam is geopend van dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 

17.00 uur. 

Een routebeschrijving is te vinden op de website van het archief: 

http://www.schiedam.nl/Gemeentearchief.html bij 'Over het archief' 

 

*
_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
* 

 

Aan dit nummer werkten mee: 

- H.T.M. Smit, Zijdesingel 34, 2261 CB Leidschendam, tel. 070-3209818 

 e-mail: htmsmit@planet.nl 

- L.F. van der Linden, Antoon Coolenhove 14, 2717 XH Zoetermeer, tel. 079-3410417 

e-mail: leo.vanderlinden@ocwduo.nl 

De bestuurleden: 

C.A.M. de Keijzer - van Holsteijn, S.C.M. de Wit, P.C. Kaiser, G.J.L.M. Velders, 

en de redactieleden 

A.P.J. Käyser-van der Zee 

L.P. Heurter. 
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Bon: USB-stick NGV afdeling Delfland 

Naam: 

Lidnummer: 

Cadeau voor leden van de NGV afdeling Delfland die aanwezig zijn op de 

afdelingsavond van donderdag 16 april 2015. 

 

Vaak krijgen nieuwe leden korting of iets cadeau als ze lid worden.  

Deze keer wil het bestuur, van NGV afdeling Delfland, de leden die trouw naar de 

afdelingsavonden komen een USB-stick aanbieden. 

 

Op de USB-stick staat: 

 Mededelingenblad Delfland; jaargangen 1977 t/m 2014. 

 Inhoudsopgave & Index op de Mededelingenbladen; jaargangen 1991 t/m 2014. 

 Lustrum uitgave Stamreeksen Delfland; 1981. 

 Lustrum uitgave Genealogisch Palet Delfland; 1986. 

 Programmabladen van Delflanddagen; 1994 - 2004. 

 Gens Haga jaargangen 1996 - 2004. 

 Facetten van de Geschiedenis (door dhr. Theo W.J. Witberg uit Nieuwerkerk a/d IJssel). 

 Foto’s; bijeenkomsten afdeling Delfland in de periode 1996 - 2012. 

 Hollands Zilver en de Zilversmeden (door dhr. Theo W.J. Witberg uit Nieuwerkerk a/d IJssel). 

 Naar Indië, hoe pak je dit aan? (door dhr.  J. Cuperus uit Rosmalen). 

 Presentatie: van alle plaatsen behorende bij de NGV afdeling Delfland (door mevr. C.A.M. de 

Keijzer - van Holsteijn). 

 Schiedamse Reuzen (door dhr. Theo W.J. Witberg uit Nieuwerkerk a/d IJssel). 

 Uit de beginjaren van de afdeling Delfland van de NGV (door dhr. mr. A.H.G. Verouden uit Delft) 

 

De USB-stick kunt u verkrijgen: 

 Gratis, echter uitsluitend als u lid bent van de NGV afdeling Delfland en 

aanwezig bent op de afdelingsavond van donderdag 16 april a.s. en u óók nog 

onderstaande bon, ingevuld meeneemt. 

 Tegen betaling van € 2,50 als u lid bent van de NGV afdeling Delfland en u 

koopt de USB-stick op een van onze afdelingsavonden ná 16 april a.s. 

 Leden van de NGV afdeling Delfland die niet op 16 april a.s. aanwezig zijn 

kunnen de stick reserveren bij Cokke de Keijzer via: 

cokkedekeijzer@gmail.com. De kosten zijn dan ook € 2,50 exclusief eventuele 

verzendkosten. 

 Tegen betaling van € 5,00 voor degenen die geen lid zijn van de NGV afdeling 

Delfland. 

 

 

 



 

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

NGV kunnen het blad ontvangen door bijkomend lid te worden van onze afdeling. Voor niet leden van de NGV kost een abonnement € 9,50 (te 

betalen op Bankrekening  NL69 INGB 0006 5546 20 t.n.v. NGV afd.Delfland in Pijnacker). Het blad verschijnt in de maanden maart, juni, 

september en december. 

 

REDACTIE: L.P.Heurter, 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, echte rmet bronvermelding en onder toezending van een presentexemplaar aan de 

redactie. 

 

Nabestellen losse nummers: mw. A.P.J. Käyser- van der Zee, Rommesingel 49, 2641 VG Pijnacker, tel. 015-3695422, 

e-mail: chkayser@planet.nl 

 

BESTUUR VAN DE AFDELING DELFLAND 

Vz ing. L.P. Heurter Wengéhout 96 2719 KB Zoetermeer 

e-mail: lphrtr@planet.nl 

079-3617947 

vice vz A.P.J Käyser-van der Zee Rommesingel 49 2641 VG Pijnacker 

e-mail: chkayser@planet.nl 

015-3695422 

secr S.C.M. de Wit Schouw 91 2636 DH Schipluiden 

e-mail: secretaris@delfland.ngv.nl 

015-3809353 

penn A.P.J Käyser-vander Zee Rommesingel 49 2641 VG Pijnacker 

e-mail: chkayser@planet.nl 

015-3695422 

lid Mr. P.C. Kaiser Rijswijkse Landingslaan 109 2497 BE ’s-Gravenhage 

e-mail: legalkaiser@gmail.com 

06 24912378 

lid G.J.L.M. Velders Park Hoornwijk 42 2289 CZ Rijswijk 

e-mail: velders@xs4all.nl 

070-3683302 

lid C.A.M. de Keijzer-van Holsteijn Valkhof 64 2261 HS Leidschendam 

e-mail: cokkedekeijzer@gmail.com 

070-3272825 

lid Ir. R. van Rooijen Warmoesland 26 2635 LC  Den Hoorn 

rovaroo@gmail.com 

015-2126770 

 

CALS-ad-interim: H.C. Ubink, Antoniusstraat 14, 2382 BD Zoeterwoude, tel. 071-5412922, 

 e-mail: Ubink@casema.nl 

PR functionaris: C.A.M.de Keijzer-van Holsteijn, Valkhof 64, 2261 HS Leidschendam, tel. 070-3272825, 

 e-mail: cokkedekeijzer@gmail.com 

Heraldische adviezen: E.B. van Rijn, Popnlierenhof22, 2678 SJ De Lier, tel. 0174-514472, 

 e-mail: eduardvanrijn@hetnet.nl 

 

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

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

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

 e-mail: rovaroo@gmail.com 

  

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

 e-mail: velders@xs4all.nl 

  

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

 e-mail: lphrtr@planet.nl 

 

Afdelingsbibliothecaris: 

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

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

  

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

 e-mail: mvadesta@lijbrandt.nl 

  

Helpdesk GDPro + 

computerzaken: 

A.J. Biesbroek, Holysingel 558, 3136 LL Vlaardingen, tel. 010-2266597, 

 e-mail: ajbiesbroek@hetnet.nl 

  

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

  

Index mededelingenblad (dec.1991 t/m december 2011) te downloaden via de website. 

 

 

Lidmaatschap NGV en adreswijziging Gens Nostra 
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Behoort bij "Portret van Jacobus Johannes Schaareman en Johanna Francisca van der 

Burg" door Herman Smit. 
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