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JAARGANG 24, No 2 juni/juli 2015 

 

MEDEDELINGENBLAD 

 

Van het Bestuur: 

 

Op de Afdelingsledenvergadering (ALV) van 16 april j.l. heeft het afdelingsbestuur u 

geïnformeerd over de onderwerpen welke op de Algemene Vergadering van 25 april 

aan de orde zouden komen, en dan in het bijzonder over de jaarcijfers van de 

vereniging, de voorgestelde wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement, 

de drie vacatures die ontstaan in het Hoofdbestuur, waarvoor kandidaten gezocht 

werden, alsmede de voorgestelde differentiatie van het lidmaatschap. 

Tijdens de Algemene Vergadering van 25 april zijn o.a. de volgende besluiten 

genomen: 

 Statuten en Huishoudelijk Reglement: Status is dat nadat het HB de AV gehoord 

heeft ook het HB van mening is dat deze versie niet besluitwaardig is. Er zal 

getracht worden voor de AV van november hernieuwde versies klaar te hebben. 

 Differentiatie van het lidmaatschap: Ook hier geldt, dat de plannen eerst verder 

uitgewerkt moeten worden. Dat betekent wel, dat de invoering pas op een later 

tijdstip kan ingaan. 

 Aanvulling Hoofdbestuur: Tijdens de vergadering heeft het Hoofdbestuur 3 

kandidaten gepresenteerd, welke door de AV geaccepteerd werden. 

  Meer informatie over de vergadering van 25 april kunt u lezen op de NGV-

website bij "Van het Hoofdbestuur" op de Actueelpagina, het staat naast de 

voorzittershamer. 

Ook op onze ALV hebben er bestuursmutaties plaatsgevonden. Mevr. C.A.M. de  

Keijzer-van Holsteijn en dhr. S.C.M. de Wit hebben aan het einde van hun 

bestuursperiode het bestuur verlaten. Wij bedanken hen hartelijk voor alles wat ze voor 

de afdeling de afgelopen jaren gedaan hebben. We zullen hun inbreng missen. 

Toegetreden is dhr. L.F. van der Linden, die de functie van secretaris op zich zal 

nemen. We heten hem welkom en wensen hem succes in zijn nieuwe functie. Het 

zittende bestuurslid dhr. G.J.L.M. Velders zal de PR gaan verzorgen. 

 

In dit blad vindt u naast de gebruikelijke rubrieken met mededelingen en genealogische 

informatie dit keer een primeur: wij verwelkomen dhr. A. Proost (recent tot het HB 

toegetreden), als nieuw NGV-lid en als afdelingslid van Delfland. 

 

 

Namens het bestuur en de redactie: 

L.P. Heurter 

 

*
_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
* 

 



_______________________
 Mededelingenblad Afd. Delfland- 2015 / 2 

_______________________
 

2062 

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: 

In de maanden mei, juni, juli en augustus organiseren wij geen afdelingsavonden, 

echter in september gaan die weer van start. Hier vast de geplande data en 

onderwerpen. Uitgebreidere informatie zal in het volgende nummer van het 

Mededelingenblad gegeven worden. 

 Donderdag 10 september 2015 om 20.00 uur: "Het Agnetapark in Delft" door 

mevrouw Ria van der Meer. 

(zie ook: Wikipedia Agnetapark: http://nl.wikipedia.org/wiki/Agnetapark ) 

 Donderdag 8 oktober 2015 om 20.00 uur: "Het Weeskamerarchief van Leiden" 

door de heer Bram Plantinga uit Leiderdorp. 

 Op donderdag 22 oktober 2015 staat een excursie met als thema "Onderzoek naar 

Duitse voorouders" naar het VC in Weesp op het programma voor leden die een 

concrete vraag hebben over één of meer voorouders in Duitsland. 

Op deze dag zijn beide NGV Duitslanddeskundigen, de heren Kaldenbach en Dix, 

geheel tot onze beschikking om te helpen bij het onderzoek. 

U kunt zich opgeven bij Gerard Velders per e-mail (velders@xs4all.nl) of per telefoon 

070-3683302. 

Als u op zoek bent naar een bepaalde voorouder, dan kunt u dit alvast aan Gerard 

kenbaar maken, liefst met wat documentatie, opdat beide heren zich wat kunnen 

voorbereiden. 
 

De reguliere afdelingsavonden worden gehouden in de grote zaal van het Kerkelijk Centrum 

Delfgauw, de aanvang is om 20.00 uur. Afwijkende tijden vindt u hierboven. 

Het adres is: Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideindseweg 7, 2645  BD Delfgauw. 

In de omgeving is voldoende gratis parkeergelegenheid. Achter de kerk bevindt zich ook nog een 

relatief groot parkeerterrein. Tijdens onze avonden is het toegestaan om ook hierop te parkeren. 

Zowel vanuit Delft, het Westland als Zoetermeer is de locatie goed te bereiken. Zie ook de website 

van de afdeling. 

Per openbaar vervoer is het Centrum prima bereikbaar met 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. 
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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. 

 

*
_
*

_
*

_
*

_
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_
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_
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_
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_
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_
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_
*

_
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Ledenbestand 

 

Nieuwe leden: 

nr. 135524 dhr. J.J. Brokamp, Dublinstraat 37, 2713 HN Zoetermeer 

nr. 135537 dhr. A.J. van den Hurk, Vlietkade 20, 2725 AX Zoetermeer 

nr. 135591 dhr. J. van der Pot, Sijsjespad 6, 2623 GD Delft 

 

Nieuw bijkomend lid: 

nr. 135606 dhr. H.F.A.G. Bottenhorn, Clavecimbellaan 233, 2287 VJ Rijswijk 

nr. 128691 dhr. S.W.Y. Zegveld, Jan Jacobus Smitpad 27, 3123 CG Schiedam  

 

Adreswijziging: 

nr. 126175 dhr. C.H.J.M. van der Sman, Terrastuin 79, 2665 VM Bleiswijk 

nr. 122871 dhr. J.G. van der Velden, Louise de Colignytraat 2, 2641 GX Pijnacker 

nr. 133175 dhr. P. C. Hoogduin, Duivenvoorde 2, 2261 AH Leidschendam  

 

0vergekomen van een andere afdeling:  

nr. 122925 dhr. A.J. Biesbroek, Holysingel 558, 3136 LL Vlaardingen 

nr. 132182 dhr. B.A. Reith, Anjerdreef 28, 2651XS Berkel en Rodenrijs 

 

Op 30-4-2015 telde de afdeling: 281 leden en 18 bijkomende leden.  

De NGV telde op 30-4-2015: 7865  leden en 751 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. 
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BESTUURSMEDEDELINGEN 

 

Afscheid van twee bestuursleden. 

In de afgelopen afdelingsledenvergadering (ALV) van 16 april hebben we afscheid 

genomen van de secretaris de heer S.C.M. de Wit en van het lid mevrouw C.A.M. de 

Keijzer-van Holstein, belast met de PR-functie, die beiden hun bestuurslidmaatschap 

niet verlengden. 

Simon de Wit heeft ruim vijftien jaar een bestuursfunctie bekleed. Zijn naam komen 

we voor het eerst tegen in het afdelingsblad van december 1995 als nieuw lid. In 

februari 2001 treedt Simon toe tot het bestuur. Enkele maanden later neemt hij de DIP-

functie over, ad interim, van de heer Klein.  Als bestuurslid houdt Simon zich o.a. bezig 

met de afdelingsavonden, verzorgt hij rondzendingen per e-mail, bemant mede stands 

op diverse locaties en schrijft verslagen van lezingen en excursies. Eind 2004 neemt hij 

de organisatie van lezingen en excursies geheel over van de heer Scharp. Per 1 mei 

2005 wordt hij, naast Anny Käyser, benoemt tot plaatsvervangend 

afdelingsafgevaardigde voor de landelijke vergaderingen van de NGV. Tevens neemt 

hij i.v.m. het aftreden van de heer Scharp de functie van secretaris waar. In de 

ledenvergadering van april 2006 wordt hij definitief benoemd tot secretaris, welke 

functie hij uiteindelijk negen jaar zal bekleden. 

In 2009 besluit Simon het rustiger aan te gaan doen. Zijn werkzaamheden, o.a. 

bestaande uit het secretariaat, het organiseren van avonden en excursies, alsmede zijn 

PR-activiteiten worden overgenomen door drie (nieuwe) bestuursleden.  

Als eind 2009 de nieuwe secretaris getroffen wordt door een hersenbloeding en 

dientengevolge voor langere tijd uitgeschakeld is, neemt Simon zijn oude functie 

tijdelijk weer op. In april 2010 wil hij nog eens voor één jaar bijtekenen. In 2011 is hij, 

vanwege het feit dat er nog steeds geen opvolger gevonden is, zelfs bereid om voor nog 

een termijn van drie jaar bij te tekenen. Toen in 2014 zijn beoogd  opvolger alsnog 

afhaakte was Simon wederom bereid nog even door te gaan. Gelukkig diende zich eind 

2014 een nieuwe kandidaat aan, zodat we in april van dit jaar afscheid van Simon als 

secretaris konden nemen. 

 

Cokke de Keijzer-van Holstein is sinds 2005 lid van de NGV afdeling Delfland. In 

2009 treedt zij toe tot het bestuur en neemt de PR-activiteiten voor haar rekening, zoals 

de ontvangst op afdelingsavonden, maken folders e.d., aankondigen van lezingen in de 

(lokale) media, het informeren van belangstellenden inzake afdelingsavonden en het 

opzetten van een stand bij diverse genealogische- of historische evenementen. Elk  jaar 

organiseert zij een avond “voor en door leden”, waar leden hun vragen omtrent hun al 

of niet beginnend onderzoek kwijt kunnen en waar mogelijk tafels aanwezig zijn waar 

leden over een bepaald onderwerp (GensData Pro, Familieadvertenties etc.) informatie 

kunnen inwinnen. 

In de afgelopen jaren heeft zij het leven van haar grootvader van moederszijde 

onderzocht. Hierbij heeft zij zoveel informatie verzameld dat zij besloot dit in 

boekvorm te publiceren. Voor de afdeling heeft zij een lezing gegeven waarin niet 
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alleen ingegaan werd op de geschiedenis van haar grootvader, maar ook op de manier 

waarop het boek tot stand is gekomen.  

Na zes jaar als bestuurslid vond Cokke het tijd om de bakens te verzetten en haar tijd te 

gaan besteden aan een andere hobby die zeker raakvlakken heeft met genealogie: 

historisch onderzoek. 

 

*
_
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USB-Sticks 

Na afloop van de afdelingsavond van 16 april zijn de Delfland-USB-sticks uitgedeeld 

aan de leden van de afdeling die aanwezig 

waren. De belangstelling hiervoor was groot. 

Maar... er zijn nog exemplaren over, die tegen 

betaling nog aan te schaffen zijn. 

 Niet-leden van de afd. Delfland bedraagt de prijs € 5,30 (d.i. de kostprijs) indien de 

USB-stick afgehaald wordt.  

 Leden van de afdeling Delfland betalen € 2,50 mits afgehaald op een van de 

afdelingsavonden.  

Voor verzending wordt nog € 0,70 extra gerekend.  

In dat geval dus: € 6,00 voor niet-leden en € 3,20 voor afdelingsleden. 

Bestellingen, onder vermelding van "afhalen" of "verzenden" kunnen worden gericht 

aan: dhr. G.J.L.M. Velders, e-mail: velders@xs4all.nl 

NB: Over de inhoud van de stick leest u op blz. 2060 van het vorige afdelingsblad. 

 

*
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Knipper/knipster gevraagd  

I.v.m. ziekte moet mevr. Faber-van Iterson helaas stoppen met het knippen van de 

advertenties uit de Nootdorpse "Eendracht". Daarom zoeken we zo spoedig mogelijk, 

liefst per direct, een opvolger voor haar. 

WIE wil voor de afdeling Delfland de advertenties uit de EENDRACHT knippen? 

Reacties graag aan mevrouw Käyser chkayser@planet.nl of de heer Van der Linden 

secretaris@delfland.ngv.nl. 

 

*
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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 
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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. 51. 

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

 

Dhr. A. Proost (lidnr. 135512) 

De heer Proost (André) is geboren in Voorburg (1972), maar woont al geruime tijd in 

Zoetermeer.  

Als afgestudeerd politicoloog (2009 in Leiden) is hij geruime tijd in de 

informatietechnologie werkzaam geweest o.a. bij diverse gemeenten via het bedrijf 

Centric.  

Thans werkt hij als professioneel genealoog voor Genealogist, een Amerikaans bedrijf 

met onafhankelijke onderzoekers dat internationaal opereert. André zwaait de scepter 

over de Europese activiteiten. Het onderzoek gaat deels via internet, maar vooral 

fysiek, d.w.z. bezoeken aan archieven en gelijkwaardige instellingen. De vragen 

betreffen vooral voorouders van Amerikanen in Europa. In Amerika komt men vaak 

niet verder dan de haven van vertrek. André gaat dan in Europa op verder onderzoek. 

 

Vanwege dit onderzoek bezocht hij vaak de website van de NGV en besloot daarom lid 

te worden. Op onze website stonden o.a. vacatures voor het Hoofdbestuur, waarop 

André gesolliciteerd heeft. Met als resultaat dat hij in de afgelopen Algemene 

Vergadering tot HB-lid benoemd is. 

 

De stamboom van de familie Proost heeft André voor een groot deel uitgezocht, 

waarbij hij teruggaat tot 1484. De wortels liggen in Rotterdam als vissersfamilie. 

Familie van moederszijde (Lucassen) is afkomstig uit Pruisen via de familie Kipsch. 

Een stuk van de stamboom ontbreekt, nl. de periode 1942 tot 1954. Over deze periode 

heeft hij nog geen informatie kunnen vinden over de familie Kipsch. 

André gebruikt Heredis als stamboomprogramma (Apple). 

Wij wensen André succes met zijn verdere onderzoeken. 

 

*
_
*

_
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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 

WordPerfect12. Let u s.v.p. op de manier waarop de genealogische teksten in het blad 

zijn opgemaakt. 
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GENEALOGISCH ALLERLEI 

 

"Zeg nooit nooit als je genealogisch onderzoek doet" 

(door: H.M. Lups) 

 

Als je begint met genealogisch onderzoek wordt je als regel geconfronteerd met 

raadsels. Ook blijkt dat anderen je zijn voorgegaan met het speuren naar je familie, 

anderzijds dat anderen gebruik maken van de door jouw gevonden gegevens. Wat mij 

betreft heb ik tegen dat laatste geen enkel bezwaar, maar daar hoort toch een 

vraagteken bij. Zo dacht ik destijds een voormoeder gevonden te hebben, die dat 

achteraf niet bleek te zijn. Maar die foute vondst is wel klakkeloos door een aantal 

anderen overgenomen, terwijl men nooit naar mijn correctie heeft gekeken of contact 

heeft opgenomen.  

Anderzijds brengt dat 'kijken naar' soms leuke reacties te weeg. Zo ontving ik vorig jaar 

een e-mail uit Amerika van een oudere dame. Zij mailde mij, dat haar moeder een kind 

was van een ex-KNIL-soldaat die later in de verpleging terecht was gekomen, en een 

Indonesische vrouw. Die ex-KNIL-soldaat zou uit Groningen afkomstig zijn en 

dezelfde achternaam Lups hebben als ik. Zij hoopte dat ik meer wist. 

En ik wist meer, d.w.z. dat ik wist dat er destijds onder meer een verre verwant uit 

Groningen, Luppo Lups, die daar maar moeilijk aan de kost kon komen, als koloniaal 

naar Indië was gegaan.  Hij is daar de vader van een zoon geworden, Johannes Lups. 

Via diens nageslacht had ik zelfs een foto, waar pa op stond afgebeeld met zijn zoontje, 

dat op dat tijdstip 'pupil' was, d.w.z. deel nam aan een voor kinderen van (oud) KNIL 

militairen openstaande opleiding. 

De vader was toen al afgekeurd voor de militaire dienst daar en inmiddels in de 

verpleging werkzaam. In de tijd dat ik in Indonesië bij de 7 Decemberdivisie dienst 

deed, kreeg ik te horen dat er in Buitenzorg of zo een KNIL-officier woonde met 

dezelfde achternaam als ik. Toen is er geen contact tot stand gekomen, maar later leerde 

ik een aantal van zijn kinderen kennen. Mij intrigeerde toen dat een kind van een (ex) 

KNIL-soldaat een dusdanige opleiding heeft kunnen volgen dat hij landmeter en 

officier kon worden. Ik vond toen dat hij als kind van een KNIL-militair op de 

pupillenopleiding terecht kon, waarbij de meesten tot militair werden opgeleid, maar 

degenen die daartoe de aanleg en capaciteiten hadden, ook een andere opleiding konden 

krijgen. Zo is hij landmeter geworden bij de topografische dienst, maar moest door de 

oorlogsdreiging in militaire dienst, waar hij een officiersrang bereikte. Later is hij met 

zijn gezin in Nederland terecht gekomen (Den Haag), terwijl hij toen werkzaam was bij 

de Topografische Dienst in Delft. Later heb ik de meeste kinderen leren kennen. Van 

die kinderen kreeg ik ook op gegeven ogenblik een tweede foto, waarop naast de vader 

en de zoon, inmiddels volwassen, een jong meisje was geportretteerd. Maar niemand 

van die kinderen wist mij te vertellen wie dat meisje was. Het is vele jaren een raadsel 

geweest. Het bleek dat de vrouw op de foto de dochter van Luppo en de dienstbode is. 

De in Amerika wonende vrouw berichtte mij, dat haar moeder destijds in dienst was 

van Luppo en diens partner, dat deze op gegeven ogenblik overleed en dat hij toen ging 

samenleven met hun dienstbode, met als resultaat een dochtertje. Op gegeven ogenblik 
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overleed de vader, en werd het meisje in huis genomen bij de zoon en diens echtgenote, 

terwijl allerlei documenten werden vernietigd. Op het meisje werd door de echtgenote 

neergekeken als kind van een dienstbode. Zij werd ook slecht behandeld en gehuisvest. 

Op gegeven ogenblik heeft dat er toe geleid dat ze daar uit huis werd geplaatst en elders 

opgevoed. Ze wist het verhaal van haar vader en had een fotootje van hem, 

waarschijnlijk op zijn doodsbed. Ze is getrouwd, na de bersiapperiode in Nederland 

terecht gekomen en van daar zoals meer Indische mensen naar een gunstiger klimaat in 

Amerika verhuisd, waar ze in 2005 is overleden. Uit haar (eerste) huwelijk had ze twee 

dochters, waarvan een in Amerika is blijven wonen en een die nota bene al meer dan 

dertig jaar in Delft woont en met wie ik inmiddels prettig contact heb. 

 

*
_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
* 

 

Op zoek naar de nakomelingen van Michiel Corneliszn van der Dussen en 

Wilhelmina van Setten (deel 1) 

(door: Leo M.M. Hendriks) 

 

In 1997 kreeg het Delftse museum Het Prinsenhof een familieportret aangeboden van 

de 17de eeuwse schilder Hendrick Cornelisz van Vliet. Op het doek staan bijna 

levensgroot Michiel van der Dussen afgebeeld samen met zijn vrouw Wilhelmina van 

Setten bij hun 15de trouwdag op 25-5-1640, samen met hun vijf kinderen (zie pagina 

2086). Het schilderij dook in 1986 op in een kasteel in de buurt van de Franse stad 

Orléans. De daarop volgende maanden heeft Het Prinsenhof met hulp van velen de 

benodigde f 1.050.000,- bijeen gebracht om het schilderij voor Delft te behouden, een 

bedrag dat het museale aankoopbudget ruim zeven maal te boven ging. 

Hendrick Cornelisz van Vliet is een Noord-Nederlands schilder en tekenaar van 

genrekunst, kerkinterieurs, landschappen, portretten en interieurs, geboren 1611-1612 

(in april-1633 verklaart hij 21 jaar oud te zijn) in Delft - en op 28-10-1675 in de Oude 

Kerk te Delft begraven. Hij is van 1632 tot 1675 werkzaam in Delft. Op 22-6-1632 

wordt hij lid van het Delftse gilde. Gedateerde werken komen uit de jaren 1635 tot 

1672. Hij is een leerling van Michiel Jansz van Mierevelt en van zijn neef Willem van 

der Vliet (of Willem Willemsz van Vliet). 

Bij de vermelding van de nakomelingen van dit gezin geef ik een overzicht. Ik streef 

niet naar volledigheid. 

 

I. Michiel Corneliszn van der Dussen, zn. van Cornelis Sasbout van der Dussen en 

Elisabeth Heijndricx Bugge, geb. 25-3-1600, notaris, overl./begr. Delft 

10/13-10-1681 (woonde vanaf 1637 tot zijn dood op de westzijde van de 

Voorstraat te Delft, bezat o.a. zestien huizen in en rond het Begijnhof, testeerde 

21-2-1676 waarbij vermeld werd dat nog slechts drie kinderen in leven waren: 

Cornelis, Otto en Maria; hij werd door zestien lijk- en twaalf flambouwdragers ‘s 

avonds naar zijn laatste rustplaats in de Oude Kerk gebracht. Alhoewel het in die 

tijd gebruikelijk was katholieken in de gereformeerde kerken te begraven, was het 

niet vanzelfsprekend dat zij ook een graf met naamsinscriptie hadden: “’t Graf van 
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Michael van der Dussen, Joanna van der Dussen obiit 15-12-1653”, ook al is de 

vrij bescheiden grafplaat niet vergelijkhaar met de pronkgraven van de 

gereformeerde takken van de familie Van der Dussen), tr. Delft 25-5-1625 (het 

huwelijk van dit katholieke echtpaar is voor het gerecht gesloten: De levens van de 

familieleden uit Michiels directe omgeving maken duidelijk dat zijn gezin 

inderdaad katholiek was. Drie van zijn zusters woonden als geestelijke zusters op 

het Delftse begijnhof, het lokale centrum van het katholicisme dat vooral bewoond 

werd “door gegoede en adellijke katholieke dames die sinds de Alteratio door de 

stad min of meer werden ontzien”. Verder wijdden enkele kinderen van Michiels 

oudere broers hun leven aan het geloof, net zoals twee van zijn eigen telgen. Zijn 

dochter Elisabeth leefde, evenals haar tantes, als geestelijke zuster en zoon Otto 

werd priester. Toen Michiel van der Dussen trouwde met Willemina van Setten, 

woonde hij “opt Bagynhoff”, zijn vrouw opten houck vanden Breetsteeg”. Delft 

GA, DTB 24, Trouwboek Gerecht, 10-5-1625. Na hun huwelijkssluiting moet het 

paar voor een bepaalde tijd op de “corenmart” hebben gewoond, maar al vóór 

1637 zijn ze naar de Voorstraet verhuisd) Wilhelmina Otten van Setten, geb. Delft 

11-7-1605, overl./begr. Delft (Oude Kerk) 28-2/4-3-1683 (Willemina van Setten 

werd twee jaar na Michiels dood in hetzelfde graf bijgezet onder begeleiding van 

16 dragers maar zonder flambouwen (Delft GA, DTB 44, ONK, 4-3-1683). Zij 

laat “merderen mindetj:kints kinderen” na, die tot de tijd van haar overlijden bij 

haar moeten hebben gewoond. Aangezien de man van haar dochter, Hendrick van 

der Eem, nog in leven is, kan het slechts de kinderen uit het huwelijk van haar 

zoon betreffen: Maria Cecilia en Cornelis Sasbout van der Dussen. Na het 

overlijden van Willemina van Setten kreeg haar kleindochter Maria Cecilia van 

der Dussen het graf in bezit),
1
 dr. van Otto van Setten en Annitgen Willemsdr. 

Haar broer Cornelis Sasbout erfde het andere graf in de Nieuwe Kerk, dat hun 

grootvader sinds 1664 bezat en waarin hij als laatste directe mannelijke 

nakomeling van Michiel van der Dussen op 1-3-1707 werd begraven.
2
 

Uit dit huwelijk acht kinderen, waaronder:
3
 

1. Cornelis Michielszn van der Dussen, volgt IIa. 

2. Otto Michielszn van der Dussen, geb. circa 1629, priester, overl. in 1704. 

3. Anna van der Dussen, volgt IIb. 

4. Elisabeth van der Dussen, geb. vóór 1640, begijntje, overl. in 1676. 

5. Maria van der Dussen, geb. vóór 1640, overl. 31-5-1677. 

 

IIa. Cornelis Michielszn van der Dussen, geb. Delft circa 1627, overl. Delft 

25-8-1679, begr. Delft, tr. (1) 29-9-1657 Margaretha van Veen, begr. Delft 

16-4-1659; tr. (2) 5-7-1660 Digna van der Heyden, begr. Delft 6-9-1672. 

Uit het eerste huwelijk zijn voor zover bekend geen kinderen geboren. 

Uit het tweede huwelijk twee kinderen: 

                                                 
1. E.A. van Beresteyn, 1938, noot 49. 

2. E.A. van Beresteyn, Grafmonumenten en grafzerken in het koor der Nieuwe Kerk te Delft, 1936, nr. 134. 

3. H.K. Nagtegaal, ‘Het tweede geslacht Van der Dussen in Delft’, in: Ons Voorgeslacht 61 (2006). 
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1. Maria Cecilia van der Dussen, volgt IIIa. 

2. Cornelis Sasbout van der Dussen, ged. 2-2-1673 (get. Michiel van der Dussen), 

overl. in 1707, begr. Delft (in de Nieuwe kerk in het graf van zijn grootvader 

Michiel van der Dussen) 1-3-1707, tr. Rotterdam 7-2-1695 Anthonia van 

Heymenbergh, geb. 31-12-1674, overl. 16-6-1740, dr. van Nicolaes van 

Heymenberch en Ida de Leeuw. 

Het huwelijk bleef kinderloos. Van dit echtpaar zijn twee pendantportretten van 

rond 1700 bewaard gebleven bij Fréderic Baron de Crombrugghe de 

Picquendale op Kasteel Ter Heyde (zie afbeelding in: Jhr.Mr. E.B.F.F. Wittert 

van Hoogland, Geschiedenis van het geslacht Wittert, Den Haag 1914, pag. 

412).
4
 

 

IIb. Anna van der Dussen, geb. vóór 1640, begr. Delft 5-9-1664, otr. Delft (beide 

echtelieden met een attestatie van Voorburg) 11-8-1657 Hendrick van der Eem, 

advocaat aan Het Hof van Holland (en voor zover bekend, ook maecenas van 

Johannes Vermeer, en voogd na de dood (begraven 15-12-1675) van Johannes 

Vermeer, van diens kinderen), begr. Delft 21-7-1687, zn. van Cornelis van der 

Eem en Cunera van Esch. 

Uit dit huwelijk o.a.: 

1. Elisabeth Lutgardis van der Eem, volgt IIIb. 

2. Nicolaas van der Eem, geb. na 1661, begr. Delft 17-1-1747, otr. Utrecht 

22-4-1699 Angenietgen van Rietbeeck.  

3. Cunera van der Eem, geb. na 1661, begr. Delft 29-4-1692. 

 

Gaspar Netscher, portret van Hendrick van der Eem 

(< 1640-1664), olieverf op doek. 

Het schilderij meet 45 cm bij 54 cm en heeft nog de 

originele lijst (Collectie Koch-Hartmann Stichting). 

 

AANTEKENING bij het geslacht Van der EEM
5
 

1686 - 29-11-- Compareerde voor schout en schepenen van 

Beukelsdijk, Oost- en West-Blommersdijk genaamd Cool, de heer 

Otto van der Dussen Michielszn wonende te Delft, gezond van lichaam, te kennen 

gevende te disponeren bij vorme van donatie intervivos van alle goederen die hij 

comparant bij het overlijden van zijn vader en moeder had geërfd, die hij te voren door 

vrijwillige gifte had verkregen en welke door hem zijn aangekocht, gelegen in de 

                                                 
4. Adriaen Wittert, ged. Rotterdam (r.-k.) 22 mei 1659, koopman te Rotterdam, begr. ald. 5 november 1704, tr. 

(1) Isabella Margaretha van der Dussen (eveneens lid van deze katholieke tak der Van der Dussen); tr. (2) 

Rotterdam 31 mei 1688 Geertruyda Maria van Heymenbergh (Heijme(n)berg, Heijneberg), ged. Rotterdam 12 

augustus1669, overl. Den Haag 12 september 1725, begr. Delft (Nieuwe kerk) 16 september 1725, dr. van 

Nicolaes van Heymenberch en Ida de Leeuw. Anthonia en Geertruyda Maria waren dus zussen. Uit het 

huwelijk van Adraen Wittert en Geertruida Maria van Heymenbergh stammen de tegenwoordige Wittert's. 

5. Zie: http://home.wxs.nl/~vorm/zouteveen19.pdf (vermeld in: 

http://users.skynet.be/andre.both/genealogie_both_nl_nb/genea/dussen1-01.htm). 

http://home.wxs.nl/~vorm/zouteveen19.pdf
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provincie van Holland en in "Noordstrant". Hij besluit bij gifte intervivos de eigendom 

overgezet te hebben ten bate van de twee kinderen van zijn broeder, de heer Cornelis 

van der Dussen zaliger, genaamd juffrouw Maria Cecillia van der Dussen huisvrouw 

van de heer meester Hendrick Roos en Cornelis Sasbout van der Dussen, nog 

minderjarig, voor de ene helft en aan de drie kinderen van zijn zuster juffrouw Anna 

van der Dussen verwekt bij de heer meester Hendrick van der Eem, genaamd Elisabeth 

van der Eem huisvrouw van de heer Rogier baron van Leefdaal, mitsgaders juffrouw 

Cunera van der Eem en jonkheer Nicolaas van der Eem, beiden nog minderjarig, voor 

de andere helft, in alles wat hij van zijn vader Michiel van der Dussen en zijn moeder 

Willemina van Setten, aanbestorven is en hetgeen hij heeft aangekocht. Van nu af is het 

volle eigendom van de kinderen. Hij zelf zal zijn leven lang het vruchtgebruik hebben. 

Indien het nodig is dat er goederen getransporteerd dienen te worden, dan maakt hij 

daarvoor machtig de rentmeester Cornelis Ouwendijck wonende te Delft zijn neef, 

welke gedurende zijn comparants leven de goederen zal regeren en administreren. 

Compareerde nog de voornoemde meester Hendrik Roos voor zichzelf en als in 

huwelijk hebbende de voornoemde Maria Cecilia van der Dussen en als voogd van zijn 

minderjarige broeder Cornelis Sasbout van der Dussen, mitsgaders de voorn. Cornelis 

Ouwendijck van wegen de drie kinderen van de voornoemde Anna van der Dussen en 

verklaarde de gifte te accepteren. Accoord bevonden op 28-1-1687. 

 

IIIa. Maria Cecilia van der Dussen, geb. april 1666, overl. Rotterdam 18-12-1732, 

begr. Rotterdam, otr. Rotterdam en Delft, tr. Antwerpen 8-5-1684 Henricus 

Ignatius Roos, advocaat, begr. Rotterdam 23-1-1733 (met aantekening: “Grote 

kerk, 4 uur luiden, overledene liet na 6 meerderjarige kinderen, Oppert”),
6
 zn. van 

Ysbrant Hendrickszn Roos en Maria Heymans Bick. 

Uit dit huwelijk, ged. te Rotterdam (in de kerk aan de Slijkvaart): 

1. Dymphna Roos, volgt IVa. 

2. Cornelia Roos, ged. 18-8-1704 (get. Cornelius van der Sasbout Dussen en 

Antonia van Heymenbergh). 

3. Cornelius Petrus Augustinus Roos, ged. 29-8-1691 (get. Cornelius van der 

Sasbout Dussen). 

4. Joanna Maria Roos, ged. 12-5-1687 (get. Maria van Vinnen; bedoeld is 

vermoedelijk: Maria van Vianen, de echtgenote van Anthonie van 

Wevelinckhoven, zie hierna). 

Henricus Ignatius Roos, tr. (1) Rotterdam 9-2-1676 Johanna Wevelinchhoven, dr. 

van Anthonie van Wevelinckhoven en Maria van Vianen. 

Uit dit huwelijk - voor zover bekend - geen kinderen. 

Uit: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5: 

Op huyden, den 23 Decemb. 1640 sijn Mr Arnoldus Schadé, advocaet voer 

den Hove Provinc. van Utrecht, binnen d'selve stadt wonende, ende 

Joffrouwe Elisabeth van Vianen, wonachtigh tot Vianen, haerluyder 

                                                 
6. Voor hun portretten, zie: Jhr.Mr. E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Geschiedenis van het geslacht Wittert, Den 

Haag 1914, pag. 412.  
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houwelixe proclamatien vergost .... 

Op huyden, den 18 August. 1641 sijn Mr Anthonis van Wevelinckhoven, 

advoc.voer den Ed. Hove van Hollant, ende Joffrou Maria van Vianen 

haerl. houwelix-proclamatien vergonst ..... 

 

IIIb. Elisabeth Lutgardis van der Eem, geb. vermoedelijk Delft circa 1658, overl./begr. 

Aarle-Rixtel 24/26-6-1726,
7
 otr./tr. Delft (met de vermelding: Vrijenban) 

28-3/14-4-1682 Rogier Walewijn van Leefdael (heer van Beek en Waalwyk), zn. 

van Philips van Leefdael en Cornelia van Egmond van Nijenburg. 

Rogier van Leefdael, ook genoemd Hauterive (1617 - 's-Hertogenbosch 

16-5-1699) was heer van Deurne tussen 1653 en 1699. Hij was tevens heer van 

Lieferinge. Hij kocht de heerlijkheid Deurne met het Groot Kasteel in 1651, en 

werd er officieel in 1653 mee beleend. Hij ontplooide talrijke nieuwe initiatieven 

in het Deurnese bestuur, maar ook in het uiterlijk van het Groot Kasteel en 

omgeving. Zo liet hij in classicistische stijl een grote aanbouw plaatsen aan de 

oostzijde van de middeleeuwse donjon van het kasteel. De voormalige 

kasteelboerderij, een vakwerkboerderij met lemen wanden, liet hij in lokaal 

gebakken baksteen optrekken en bracht een deel van de taken van de schepenbank 

naar het gebouw over, dat daardoor de naam Het Dinghuis kreeg. Van Leefdael, 

de eerste protestantse heer van Deurne, werd bijgestaan door zijn secretaris Otto 

de Visschere. Samen hebben zij de nodige juridische processen gevoerd, die onder 

meer door Hendrik Ouwerling beschreven werden in zijn Geschiedenis der dorpen 

en heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden uit 1933. Rogier van Leefdael 

overleed op 16-5-1699 en werd in de Sint-Willibrorduskerk te Deurne begraven. 

Uit dit huwelijk zes kinderen: 

1. Anna Catharina van Leefdael, ged. Delft (r.-k.) 25-11-1682 (get. Wilhelmina 

van Setten en Michiel van der Dussen), begr. Delft 28-11-1682. 

2. Cornelia van Leefdael, ged. Delft (r.-k.) 24-10-1683 (get. Cunera van Eem). 

3. Guillelma Seraphina van Leefdael, ged. Delft (r.-k.) 5-8-1685 (get. 

D. Leefdael en Cunera van Eem). 

4. Anna Ludovica van Leefdael, ged. St. Oedenrode (r.-k.) 19-1-1691. 

5. Ludovicus Ernestus van Leefdael, ged. St. Oedenrode (r.-k.) 19-1-1694, overl. 

Leuven 24-2-1765. 

Hij ontving een godsdienstige en degelijke opvoeding. Na de studie der humaniora 

koos hij de militaire loopbaan onder de leiding van zijn oom, legeraanvoerder der 

Staten-generaal. 1718 zei hij vaarwel aan de krijgsdienst en besloot het 

kloosterleven te omhelzen in de adellijke abdij St. Gertrudis te Leuven, waar zijn 

oudoom Maximiliaan van Leefdael het bestuur gevoerd had. 1719 werden de 

                                                 
7. Inv.nr. 4969 Notaris Gerard Stanssen Molemakers 16 april 1689 fol. 176:Testament van de hooch edelen 

Mevrouw Elisabeth van der Eem tegewoordich in huwelijck hebbende den hooch edel wel geboren de Heer 

Rogier Baron van Leefdael, die welcke heeft geconstueert ende vol machtich gemaeckt ende in haere 

comparante stede gestelt, soo als sij mits deese is doende, den gemelt heere Baron van Leeffdael haere vrouwe 

comparante man. Testament is gepasseert op de adelijcke huizinge van de gemelte Heer, binnnen der vrijheijt 

Sint Oedenrode in Peelant. 
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kloosterbeloften door hem afgelegd, daarna voltooide hij de theologische studie en 

werd priester omstreeks 1725. Na eerst als supprior werkzaam te zijn geweest, 

stond hij sinds 1731 als prior zijn abt bij in het bestuur van het klooster. Toen de 

abt Guil. de Herzelles 1742 tot bisschop van Antwerpen was benoemd, werd van 

Leefdael met algemeene stemmen tot abt gekozen, 3-7-1743 en door keizerin 

Maria Theresia 3 augustus. benoemd. De aartsbisschop van Mechelen diende hem 

30-9-1743 de abtswijding toe. Van Leefdael wordt geprezen om zijn rijp oordeel, 

zijn praktisch verstand en zijn ijver voor het recht, als iemand die het hart op de 

rechte plaats droeg en niettegenstaande zijne begaafdheid zeer bescheiden was. 

1755 werd hij tot conservator benoemd der Leuvensche universiteit en 1756 

afgevaardigd naar de Staten van Brabant, waar hij gedurende zes jaren zitting had. 

16-2-1765 werd hij met algeheele lamheid geslagen, waarvan hij reeds eenigen 

tijd de voorteekens gevoeld had en overleed acht dagen later zacht en rustig te 

Brugge. De kanunnik van St. Donaas, Frederik Philips van Leefdael, geboren 

St. Oedenrode in 1694, was wel een bloedverwant, doch geen broeder van den 

abt.
8
 

6. Rogier van Leefdael, volgt IVb. 

 

IVa. Dymphna Roos, ged. Rotterdam (Slijkvaart) 18-5-1685, overl. 8-11-1739, begr. 

Rotterdam 9-11-1739, otr./tr. Rotterdam (stadstrouw) 12/30-1-1708 (Anthonie 

woonachtig de Haringvliet, en Dymphna Roos op Den Oppert) Anthonie van 

Outheusden, ged. 2-2-1681, overl./begr. 23/24-10-1740 (met de aantekening: 

“Grote kerk eijge kelder; overl.e was heer van 7 Huijsen en liet na 4 meerderjarige 

kinderen; 4½ uuren beluijd; Oppert over Jacobstraat”), zn. van Gijsbert van 

Outheusden en Anna van Leeuwen. 

Uit dit huwelijk vijf kinderen: 

1. Gijsbertus Josephus van Outheusden, ged. Rotterdam (Slijkvaart) 

13-5-1711 (get. Gijsbert van Outheusden en Maria Cecilia van der Dussen). 

2. Maria Anna Coleta van Outheusden, volgt Va. 

3. Anna Josephina van Outheusden, geb./ged. Rotterdam (Slijkvaart) 

september 1715 (get. Gijsbertus van Outheusden), tr. Rotterdam 31-5-1740 

Theodorus van Zeiler. 

4. Johanna van Outheusden, ged. Rotterdam (Slijkvaart) 15-6-1717 (get. 

IJsbrand Roos en Johanna Roos). 

5. Hendrik Jacobus van Outheusden, volgt Vb. 

 

IVb. Rogier (Rogerius) van Leefdael, geb./ged. Beek en Donk 13/19-12-1696 (bij de 

doop wordt de moeder vermeld als: "Elisabeth Anna" zonder geslachtsnaam; get. 

Fredericus Albertus de Leefdael, Johannes Philippus de Leefdael, Magdalena de 

Levensteyn), begr. Aarle-Rixtel (DTB vermeldt: In de kerk begr. - Den Hoog Edel 

Welgebooren Heer Rogier Baron van Leefdaal, laat vrouw en kinderen - tot 

                                                 
8. Zie: Taxandria III, 211: Analectes hist. eccl. Belg. XXIX (1901), 111; Jacobs, L' Abbaye noble de 

St. Gertrude (Louv. 1880). Fruytier 
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Rixtel) 13-5-1763, otr./tr. Aarle-Rixtel 5/29-9-1727 (otr. 15-9-1727 compareerden 

voor Jan Boogaerts en Cornelis Dircx van Osch schepenen van Aerle Rixtel den 

Hoog Ed. Heere Rogier geboren Baron van Leefdael jongman out omtrent 30 

jaren ende geboortigh op de Beecksche doncq en juffr. Johanna Petronella 

Molemakers out omtrent 26 jaren geboortigh tot Helmont en beyde wonende 

alhier) Johanna Petronella Adriana Catharina Molemakers (Meulemakers), ged. 

Helmond 31-1-1701, dr. van Antoni Josephus Molemakers en Catharina Aleidis 

Roefs. 

Uit dit huwelijk negen kinderen: 

1. Rogier Nicolaas van Leefdael, ged. Aarle 20-12-1730 (get. Nicolaas van der 

Eem Delphensis en Justina Odilia van Leefdael). 

2. Philippus van Leefdael, ged. Aarle-Rixtel 10-3-1732. 

3. Juliana Philippina van Leefdael, volgt Vc. 

4. Anna Louisa van Leefdael, ged. Aarle 12-6-1735 (get. Henricus de Leefdael, 

Anna Louisa de Leefdael, Johanna Verbeeck), begr. Aarle-Rixtel (DTB 

vermeldt: de Hoog Ed. Welg.Freule - is in de kerk van Aarle begr. - wonende 

tot Rixtel) 25-8-1762. 

5. Antonia Francisca van Leefdael, ged. Aarle 24-12-1736 (get. Rogier van 

Leefdael, Henricus van Leefdael, Antonia Francisca van Leefdael, Henrica 

Smits), otr. Aarle-Rixtel 11-8-1759, tr. Mierlo 26-8-1759 Henricus Johannes 

Franciscus van Scherpenzeel, geb. 1733, heer van Scherpenzeel, Mierlo, Hout, 

Broek, Dreumel en Westerham, overl. 1776, zn. van Gerard Norbert van 

Scherpenzeel en Barbara Catharina van Baussele. 

6. Elisabeth Catharina van Leefdael, ged. Aarle 9-2-1738 (get. Odilia Justina 

van Leefdael), begr. Aarle-Rixtel (vader wordt genoemd Baron Rogier de 

Leefdaal) 4-4-1738. 

7. Justina Johanna van Leefdael, ged. Aarle 22-7-1740 (get. Rogier van 

Leefdael, Johannes Philippus van Leefdael, Justina van Leefdael), begr. Aarle-

Rixtel 31-1-1767 (DTB vermeldt: in de kerk begr. - De Hoog EDL 

Welgeboren Freulijn Justijna Johanna van Leefdaal tot Rixtel). 

8. Rogerius Walewinus van Leefdael, ged. Aarle-Rixtel 20-8-1741 (get. 

Godefridus Beniers, Ludovicus van Leefdael, Gertrudis Lovanii Verbeeck, 

Maria Francisca van der Graeght). 

9. Maria Theresia Francisca van Leefdael, ged. Aarle-Rixtel 15-10-1743 (get. 

Ludovicus van Leefdael, Rogerius van Leefdael, Maria Francisca van der 

Graeght, N.N. Verbeeck), overl. 's-Gravenhage 6-8-1835 (Maria Theresia 

overleed ongehuwd als laatste van het geslacht Van Leefdael). 

 

Va. Maria Anna Coleta van Outheusden, ged. Rotterdam (Slijkvaart) 17-3-1713 (get. 

Henricus Roos en Maria van der Dussen), overl. Utrecht 14-5-1774, tr. Rotterdam 

5-2-1737 Ernestus Franciscus Johannes Schade van Westrum, heer van 

Dompselaar (de familie De Schade van Westrum gebruiken Dompselaer als 

buitenplaats. In 1736 erft mr. Ernestus Franciscus Johannes (hij is de derde de 

Schade van Westrum, die eigenaar van het kasteel is geweest) het huis van zijn 
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vader. Mogelijk heeft hij het huis verbouwd. Daarna gaat het kasteel meerdere 

keren in andere handen over, totdat in 1796 het kasteel gekocht wordt door mr. 

Jan Cornelis van Nellesteyn. Hij is eigenaar van Broekhuizen. Omdat hij eigenaar 

is van dit huis gaat zijn belangstelling niet uit naar Dompselaer. Waarschijnlijk 

heeft hij Dompselaer als zijnde overcompleet laten afbreken), geb. Utrecht 13-7-

1707, overl. ald. 1-10-1777, zn. van Arnoldus Franciscus Schade van Westrum en 

Catharina Maria de Wijs. 

Uit dit huwelijk tien kinderen, waaronder: 

1. Anthony Godardus Schade van Westrum, volgt VIa. 

 

Vb. Hendrik Jacobus van Outheusden (heer van Zevenhuizen), ged. Rotterdam 

(Slijkvaart) 13-5-1719 (get. Maria van der Dussen en Henricus Roos), overl. 

Wateringen 3-9-1783, otr./tr. Rotterdam (stadstrouw) 5/20 en 21-10-1743, tr. 

's-Gravenhage (r.-k. Pastoorskerk) 21-10-1743 Maria Anna Diert, ged. 

's-Gravenhage (Pastoorskerk)
9
 1-8-1719, overl. Brussel 18-4-1773, begr. Brussel 

(St. Gudele), dr. van Johan Diert en Catharina Goverdina van Beeck. 

Uit dit huwelijk vijf kinderen: 

1. Digna Catharina van Outheusden, ged. 's-Gravenhage (Pastoorskerk) 

17-9-1744. 

2. Anthonius Theodorus van Outheusden, ged. 's-Gravenhage (Pastoorskerk) 

3-5-1746. 

3. Johannes Gerardus van Outheusden, ged. 's-Gravenhage (Pastoorskerk) 

19-9-1747, tr. Mechelen (B) 22-11-1785 Anna Carolina de Meester, dr. van 

Petrus Josephus de Meester en Maria Mols. 

Uit dit huwelijk - voor zover bekend - geen kinderen. 

4. Petrus Franciscus van Outheusden, ged. 's-Gravenhage (Pastoorskerk) 

30-12-1749. 

5. Jacobus Franciscus Xaverius van Outheusden, volgt VIb. 

 

Vc. Juliana Philippina van Leefdael, ged. Aarle-Rixtel 5-6-1733 (get. Ludovicus 

Ernestus van Leefdael, Juliana Philippina van Leefdael de Meuwen en Joanna 

Schenaerts), overl./begr. 's-Gravenhage 14/18-1-1812, otr./tr. Aarle-Rixtel 

10/20-10-1753 Gerard Petrus Joseph Diert (heer van Melissant en vrijheer van 

Hoogmade), geb. 's-Gravenhage 1-4-1722, advocaat te 's-Gravenhage, overl. 

Leuven (B) 6-8-1788, zn. van Johan Diert en Catharina Goverdina van Beeck. 

Uit dit huwelijk, geb./ged. te ‘s-Gravenhage: 

1. Catharina Johanna Diert, geb. 11-8-1754, overl. Rotterdam 17-2-1826, volgt 

VIc. 

2. Lodewijk Ernst (Ludovicus Ernestus) Diert (Diert van Leefdael), ged. 

31-12-1755, overl. 's-Gravenhage 20-4-1811, tr. Ravenstein 3-11-1789 Anna 

Clara Maria van Berchem, geb. Ravenstein 19-7-1764 (get. Gerarda van 

                                                 
9. Met de Pastoorskerk te Den Haag wordt vermoedelijk bedoeld de r.-k. statie in de Juffrouw Idastraat aldaar, 

thans nog steeds een fraaie en actieve Oud-Katholieke Kerk, het bezichtigen waard! 
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Rietvelt pro Cornelis Hubertus van Berchum en Willemina Maria van der 

Lee), overl. 's-Gravenhage 21-1-1791, dr. van Jacobus Ignatius van 

Berchem en Cornelia Maria van der Lee. 

Hij was advocaat te 's-Gravenhage, vanaf 1776; raadsheer Hof van Holland, 

Zeeland en West-Friesland, van 13-2-1795 tot 30-7-1799; lid 

Vertegenwoordigend Lichaam voor het district Rotterdam III, van 30-7-1799 

tot 17-10-1801; raadsheer Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, van 

30-11-1801 tot 28-2-1811; raadsheer Keizerlijk Gerechtshof, van 1-3-1811 tot 

20-4-1811. 

3. Antoinetta Francisca Diert, overl. 's-Gravenhage 1757 (één dag oud). 

4. Johannes Theodorus Diert, geb. 20-1-1759, overl. 's-Gravenhage 30-12-1799. 

5. Rogier Gerard Diert, geb. 8-2-1760, overl. 's-Gravenhage 18-2-1761. 

6. Joseph Nicolaas Diert (Diert van Leefdael), geb. 10-5-1761, lid Vergadering 

van Notabelen voor het departement Monden van de Maas (29 en 30-3-1814), 

overl. 's-Gravenhage 20-2-1826, tr. Warmond 15-7-1800 Maria Catharina 

Cousebant (van Waspik), geb. Warmond (op het huis Oud-Alkemade), ged. 

Sassenheim 25-6-1764 (get. Jacob A. van Wassenar en Maria C. Verseijden 

van Varick), overl. 's-Gravenhage 17-12-1840 (als laatste uit de Hollandse tak 

van haar geslacht), dr. van Floris Justus Franciscus Cousebant en Elisabeth 

Julia Jacoba barones van Wassenaer-Warmond. 

Uit dit huwelijk - voor zover bekend - geen kinderen. 

7. Antonetta Hendrica Diert, geb. 27-9-1763, overl. 's-Gravenhage 9-1-1823 

(ongehuwd). 

8. Petronella Cornelia Diert, geb. 31-5-1765, overl. Amsterdam 27-4-1806, 

volgt VId. 

9. Cornelia Florentia Diert, geb. 27-1-1766, overl. 's-Gravenhage 29-12-1800 

(ongehuwd). 

10. Maria Jacoba Josephina Diert, geb. 18-3-1768, overl. Dusseldorf 5-4-1842, tr. 

1-5-1791 Frans Adam Antonius Heister, geb. 21-1-1752, overl. Dusseldorf 

11-1-1833, zn. van Petrus Engelbertus Heister en Catharina Anna Elisabeth 

van Aefferden.
10

 

11. Apolonia Theodora Diert, geb. 5-9-1769, overl. 's-Gravenhage 15-9-1769. 

12. Apolonia Henrica Diert, geb. november 1770, overl. 's-Gravenhage 28-1-1795 

(ongehuwd). 

13. Petrus Josephus Diert, geb. 16-3-1772, overl. Dusseldorf 12-5-1849. 

14. Jacobus Petrus Yvo Diert, geb. 13-1-1774, overl. 's-Gravenhage 17-10-1847, 

volgt VIe. 

15. Theodora Christopholina Diert, geb. 7-3-1776, sedert 1805 ongeschoeide 

Carmelitesse te Parijs, overl. 3-1-1858. 

 

                                                 
10. Catharina Anna Elisabeth van Aefferden is een dochter van Franciscus Adam van Aefferden en Johanna 

Beatrix Ouderogge. En Johanna Beatrix Ouderogge is weer een dochter van Johannes Cornelsizn Ouderogge en 

Catharina Maria Stalpaert van der Wiele. 
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VIa. Anthony Godardus Schade van Westrum, ged. Utrecht 19-2-1745, overl. 

Oudewater 3-9-1816, tr. Abcoude 14-7-1772 Anna van Hardenberg, ged. 

2-6-1747, overl. 12-3-1820, dr. van Nicolaas van Hardenberg en Maria Anna 

Dadelbeek. 

Uit dit huwelijk drie kinderen, waaronder: 

1. Ernestus Schade van Westrum, geb. 6-7-1773, overl. Utrecht 22-3-1842, volgt 

VIIa. 

 

VIb. Jacobus Franciscus Xaverius van Outheusden, ged. Brussel 5-12-1755, lid van de 

ridderschap en de Staten van Brabant, overl. Brussel 12-12-1816, begr. Laken (B), 

tr. Brussel 17-4-1787 Anna Maria de Roest van Alkemade, geb. Dordrecht, ged. 

Dordrecht 27-12-1766, overl. Schaarbeek (B) 24-7-1833, dr. van Jacobus 

Theodorus de Roest van Alkemade en Elisabeth Maria Cornelia Oem van 

Moesenbroeck. 

Uit dit huwelijk drie kinderen: 

1. Johannes van Outheusden, geb. Brussel 26-6-1793, overl. Brussel 16-3-1858. 

2. Joannes Carolus Paulus Josephus van Outheusden, geb. Brussel circa 1793, 

overl. Brussel 16-3-1858, tr. 's-Gravenhage 28-6-1820 (get. Willem Gerrit van 

de Poll, 57 jaar, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en Theodoor 

Jan Roest van Alkemade, 66 jaar, kamerheer van de Koning, en Nicolaas 

Steengracht van Oosterland, 66 jaar, staatsraad in buitengewone dienst, lid van 

de Eerste Kamer der Staten-Generaal, en tenslotte Jean Treveij de Charmail, 62 

jaar, rentenier) Wilhelmina Fredericque Buteux, geb. Middelburg 1-9-1793, 

overl. Brussel 29-1-1888, dr. van Pierre Buteux en Ida Paulina Godin. 

3. Philippina Maria Theresia van Outheusden, ged. 's-Gravenhage (Pastoorskerk) 

15-1-1795. 

 

Wordt vervolgd. 

 

*
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 ef_zeven 

(door: A.P.J. Käyser - van der Zee) 

 

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

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

interessante informatie voor genealogen bevatten; informatie over genealogische 

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

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

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

“Ontdubbelen personen” in GensDataPro, maar dan anders. 

Aad Biesbroek maakte ons attent op de nieuwe manier van ontdubbelen in 

GensDataPro. Dit is van belang als u bijvoorbeeld aktes uit WieWasWie hebt 

ingelezen. 

Op de NGV site onder "GensDataPro", tab "Artikelen over GensDataPro" staat een 

volledige uitleg met schermafdrukken ter verduidelijking. 

 

*
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E-MAILADRESSEN 

Nieuwe e-mailadressen: 

J.J. Brokamp te Zoetermeer   broka013@planet.nl 

A.J. van den Hurk te Zoetermeer  ajhurk@wxs.nl 

J. van der Pot te Delft     joop.vanderpot@tiscali.nl 

S.P.Robijn te  Berkel & Rodenrijs  jos robijn@upmail.nl 

H.F.A.G.  Bottenhorn te Rijswijk  bonnetonbarry@aol.com 

A.J. Biesbroek te Vlaardingen   ajbiesbroek@hetnet.nl 

B.A. Reith te Berkel & Rodenrijs  b.a.reith01@gmail.com 

 

Wijziging e-mailadres: 

P.J.Cramwinckel in Frankrijk   pcramwinckel@gmail.com 

C.H.J.M. van der Sman te Bleiswijk  ceessman@gmail.com 

A.M. Velders in Duitsland   amhvelders@gmail.com 

D.H. de  Liefde te Zoetermeer   dhdeliefde@ziggo.nl 

R. Buzink te Curaçao    rlb@buzink.com 

A.C.F. Ammerlaan in de USA   aammerlaan@roadrunner.com 

P.C. Hoogduin te Leidschendam  piet@hoogwaard.tk 
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VERSLAG AFDELINGSBIJEENKOMSTEN 

 

Op 12 februari j.l.was de heer Peter Eyckerman uit Ekeren bij ons om uit te leggen hoe 

oude foto's in de tijd geplaatst kunnen worden. Het was een zeer informatieve 

voordracht. Om alle afdelingsleden in de gelegenheid te stellen hiervan kennis te 

nemen volgt hierna het uitgebreide verslag van Annie Duijf, dat eerder in 

"Gepermeteerd" (blad van de afdeling 's-Hertogenbosch-Tilburg) door haar 

gepubliceerd is. 
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Fotodatering. 

Lezing door Peter Eyckerman 

(Verslag: Annie Duijf) 

 

Oude familiefoto’s kunnen veel aanvullende gegevens leveren voor uw 

familiegeschiedenis en deze aankleden. Of zoals Peter aangaf: “Achter elke foto schuilt 

een verhaal”. Het maken van een foto was duur en werd daarom meestal gerelateerd 

aan een speciale gebeurtenis. 

Peter Eyckerman, beroepsgenealoog uit Vlaanderen, heeft zich gespecialiseerd in  

fotodatering. Met heel veel voorbeelden liet hij ons kennismaken met de verschillende 

aspecten. 

Zonder volledig te kunnen zijn hierbij enkele belangrijke kenmerken voor datering van 

foto’s van 1839 tot ca. 1920 en enkele tips voor verdere studie. 

 

Als u foto’s hebt waarvan onbekend is wanneer die zijn gemaakt en/of wie erop staan, 

dan is enige kennis van de geschiedenis van de fotografie noodzakelijk. 

Met enkele vuistregels is een eerste globale datering mogelijk. 

1. Het fotografisch afdruk procedé 

1839: uitvinding fotografie, daguerrotype (op koper), eenmalige foto’s 

1850: albuminedruk, kenmerk: vergelen en verbleken 

1852: ambrotypie (op glas) 

1854: Carte-de-visite, populair bij burgerij, worden verzameld in albums 

1864: kooldruk: blijvend zwart-wit 

1885: zwart-wit afdruk; deze werden vaak ingekleurd (verzamelnaam voor een 

aantal nieuwe procedé’s) 

1905: postkaartformaat 

ca. 1900: andere formaten en amateurfoto’s 

Zoekhulp: 

o www.graphicsatlas.org 

2. Afmetingen 

Op de website van Peter Eyckerman (http://spoorzoeker.petereyckerman.be) kunt 

u een meethulp downloaden, waarop formaten en dikte van de foto’s in de diverse 

perioden. De dikte is het meest betrouwbare kenmerk. 

3. Fotograaf 

Als de fotograaf bekend is (en bij de oude foto’s staat die meestal met woonplaats of 

adres op de foto) bepaal je met de activiteitsperiode op een bepaald adres vrij 

nauwkeurig de periode. 

Is de fotograaf niet bekend: zoek vergelijkbare andere foto’s en let op gebruikte 

attributen (achtergrond, tafeltjes etc.). 

Zoekhulp:  

o Photographers in the Netherlands. 2 delen. Door Steven Wachlin. CBG Den 

Haag, 2011.  

o www.fotografen.nl 
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o Directory of Photographers in Belgium, 1839-1905. Museum voor Fotografie 

Antwerpen, 1997. 

4. Trends 1860-1910 

Opdruk: van sober naar steeds meer versiering 

Kaart: van rechte hoeken naar ronde hoeken 

Beeld: persoon ten voeten uit naar buste 

Achtergrond: van sober naar meer rekwisieten 

Mode: kleding is erg belangrijk voor datering, de kenmerken verschillen 

per periode (hals, mouwen, taille, rok, kraag) en geven een goede 

indicatie van de tijd. 

Zoekhulp: 

o La Mode Illustrée 

o Modetijdschrift La Gracieuse op website Geheugen van Nederland. 

 

Enkele voorbeelden 

 
Typische stijlkenmerken per decennium: 

1860s:  rechte hoeken, kale achtergrond, sober, weinig opdruk, figuur ten voeten uit.  

1870s:  ronde hoeken, rode rand, meer versierde opdruk achterop, buste in ovaal 

1880s:  ronde hoeken, rode lijn, opdruk sober voorop, uitgebreid achterop (soms met 

datum) 

1890s:  ronde hoeken, opdruk zwierig (cursief lettertype) voorop, vol achterop, buste 

in halo 

1900s:  ronde en rechte hoeken, opdruk toont meer ruimte (minder vol), art 

nouveau/jugendstil 

 

Gebruik zoveel mogelijk benaderingen om te dateren, de overlapping tussen de 

verschillende perioden zullen een vrij nauwkeurige datering geven. 

 

Maar wie staat er nu op de foto? 
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Na de datering van de foto zijn de aandachtspunten bij verdere identificatie: 

 Probeer de leeftijd in te schatten 

 Vergelijk gezichten van verschillende foto’s, ook op onderdelen 

 Welke personen vormen koppels. In een album staan echtparen vaak naast elkaar 

en zijn de gezichten iets naar elkaar gewend. De kaarten zijn qua formaat, dikte en 

opdruk hetzelfde. 

 Kijk naar details, zoals een medaillon (wie staat er op dit medaillon?), een 

ereteken, een juweel. 

 Welke gebeurtenis wordt uitgebeeld?  

Er waren specifieke “fotomomenten”, die kunnen helpen bij het identificeren: 

o Geboorte of doop 

o Jongens ca. 4 jaar: jurk werd verruild voor broek 

o Ca. 10 jaar: communiefoto’s; missaal in de hand, bruidskleding 

o Meisjes ca. 16 jaar: volwassen kleding = rok tot op de grond 

o Militairen in uniform: in dienst of beroeps. 

o Legermuseum Amersfoort kan helpen met datering. 

o Leuke combi met persoonsbeschrijving in Militieregisters. 

o Trouwfoto: bruid over het algemeen niet in het wit, bloemen 

o Huwelijksjubileum: geen bloemen 

o Post mortem foto’s 

Bij het bestuderen van de details heeft u een goede scan nodig, minimaal 600 dpi. 

Vergroten tot 400% is dan mogelijk. 300 dpi volstaat niet voor het inzoomen op details. 

 

En als u er niet uitkomt kunt u altijd contact opnemen met Peter Eyckerman via e-mail: 

info@petereyckerman.be of website: http://spoorzoeker.petereyckerman.be. 

Hier zijn wel kosten aan verbonden. Peter zal u hierover informeren. 

 

*
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ALGEMENE INFORMATIE 

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

Archiefnieuws en Cursusnieuws. 

(door: A.P.J.Käyser-van der Zee) 

 

BOEKENNIEUWS 

 

18 juni 1815 - Slag bij Waterloo 

een beschrijving van 112 Delftse soldaten 

die hebben meegevochten Napoleon te verslaan 

 

Elise Wensvoort - Oranje, schreef het boek "18 juni 1815. Slag bij Waterloo. Een 

beschrijving van 112 Delftse soldaten die hebben meegevochten Napoleon te verslaan", 

Hoogwoud 2015, 424 bladzijden, geïllustreerd, € 19,95 (inclusief porto).  

mailto:info@petereyckerman.be
http://spoorzoeker.petereyckerman.be/
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ISBN 978-94-6008-236-8 

Het boek is te bestellen via de website van Kirjaboek: 

http://www.kirjaboek.nl/proddetail.asp?prod=boek_3212 

 

Honderdtwaalf mannen, soms nog jongens, uit Delft vochten mee bij de Slag bij 

Waterloo in juni 1815. Over de Slag zelf is al veel geschreven, maar hoe verging het 

hen na de Slag en uit wat voor gezinnen kwamen zij? Ze vochten allemaal voor onze 

vrijheid. De 72-jarige auteur heeft in drie jaar onderzoek zoveel mogelijk informatie 

over deze 112 mannen achterhaald en in haar (derde) boek gepresenteerd. De meeste 

van hen werden begin februari 1814 opgeroepen en liepen als milities daarna van hot 

naar her. Begin 1815 vertrokken ze naar wat nu België is en vochten in juni 1815 mee 

in de Slag bij Waterloo. In januari 1816 keerden ze weer naar huis. De auteur vermeldt 

de gezinnen waaruit deze mannen voortkomen en zoveel mogelijk bijzonderheden. In 

haar boek heeft ze een indeling in twee groepen gemaakt (die in omvang qua pagina’s 

bijna even groot zijn), de eerste groep met weinig gevonden gegevens (79 mannen) en 

een tweede groep met meer informatie (33 mannen). De diversiteit aan bijzonderheden 

is groot, van bijvoorbeeld stamboekgegevens, (voor)ouders, kinderen en medailles. In 

de tweede groep komen bijvoorbeeld voor: Georg Frederik Beyer (1766-1830) en 

Cornelis Klos (1766-1839), de twee oudste Delftse soldaten in deze groep en Johannes 

Bosman (1797-1849), Frederik Wilhelmus Faber (1797-1848) en Paulus Marinus 

Verbeek (1797-1839), de drie jongste Delftse soldaten in deze groep. Aanleiding voor 

de start van haar onderzoek was: Simon Wensvoort (1792-1858), geboren en overleden 

te Vlaardingen. Hij is aan de groep van 112 toegevoegd (zie pagina 422). 

Het geheel is een voortzetting/uitwerking van gegevens van de website van Marco Bijl.  

De wijze van vermelding van de informatie per soldaat had wat mij betreft iets meer 

gestandaardiseerd mogen worden. Het boek mist een goed register. De 113 soldaten 

mogen dan wel alfabetisch op familienaam op pagina 415-422 vermeld zijn, je moet 

even beide alfabetisch ingedeelde groepen doorlopen om te kijken waar de soldaat 

voorkomt. Dat is nog wel te doen, maar voor een genealoog is het jammer dat de 

familienamen van partners en de vrouwen niet eenvoudig zijn terug te vinden. Van de 

andere kant: dat nodigt uit tot lezen en dat blijft boeien. Het idee om de achtergronden 

van de soldaten zoveel mogelijk te achterhalen verdient alle lof! 

 

Leo van der Linden 

NB: De website van Marco Bijl vindt u op: 

http://home.scarlet.be/~tsh40803/8/Achtergrond.html   
 

*
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Op 8 mei 2015 verscheen het boek "100 jaar trouwen in het Westland" geschreven 

door Marjoke van Arnhem - van Baalen. Het boek ‘100 jaar trouwen in het Westland’ 

geeft een overzicht van trouwfoto’s en verhalen van bruidsparen tussen 1915 en 2014. 

De prijs is € 14,95 en is te koop bij de boekhandel in het Westland, het Hist. Archief 

Westland en het Westlands Museum.. 
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De bij het boek behorende fototenstoonstelling reist de komende maanden langs diverse 

bibliotheken en instellingen in het Westland. Op de tentoonstelling zijn alle 100 

trouwfoto’s die in het boek staan te bewonderen. Zie Facebookpagina 

http://www.facebook.com/pages/100-jaar-trouwen-in-het-

Westland/299071506954032 en http://trouwen.nl/nieuws/opening-tentoonstelling-

100-jaar-trouwen-in-het-westland#.VWdOSkZw5-w 
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CURSUSNIEUWS 

Cursus Oudschrift/Paleografie voor Gevorderden 

 

Dit najaar geeft drs. Léon M. van der Hoeven een cursus Paleografie voor 

gevorderden, van september tot december, in Delft. 

De cursus bestaat uit 10 lessen, tijdens de les zullen 17e eeuwse teksten behandeld 

worden. 

De startdatum is zaterdag 26 september 2015 om 10.30 uur, de lessen duren twee uur 

inclusief een pauze. 

Aan de cursus kunnen 10 personen deelnemen. 

De kosten bedragen: € 150,00 

 

Cursuslocatie: het Verenigingscentrum van ‘Ons Voorgeslacht’,Buitenwatersloot 312, 

2614 GR Delft. 
De locatie is zowel met openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar. Er is 

voldoende parkeergelegenheid.  

Voor nadere informatie en aanmelding: L.M. van der Hoeven, genhoeven@ziggo.nl 

 

Het cursusgeld kunt u overmaken op rekening: 

 NL71 INGB 0004 4834 40, t.n.v. Genealogisch Bureau drs. L.M. van der Hoeven.  

Gezien het feit dat de cursusgroep klein is, verdient het aanbeveling dat u zich tijdig 

aanmeldt. 

Zie ook de NGV-website, bij cursussen: 

http://www.ngv.nl/Cursussen/homepage.php?action=ListItem&site=NGV&frams

=y&map=Cursussen&ident=1087 
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CBG 

Studiezaal CBG wordt " bronnenzaal". 

Per 1 juli 2015, zal de studiezaal van het CBG worden omgevormd tot een bronnenzaal. 

Bezoekers kunnen daar zelfstandig vooral bronnen en naslagwerken van het CBG en 

het Nationaal Archief (NA) op het gebied van de genealogie en de familiegeschiedenis 

raadplegen, zowel in druk, als op fiches en film. Computers blijven beschikbaar voor 

bezoekers om toegang te geven tot bronnen via het web en ter bestudering van 

mailto:genhoeven@ziggo.nl
http://www.ngv.nl/Cursussen/homepage.php?action=ListItem&site=NGV&frams=y&map=Cursussen&ident=1087
http://www.ngv.nl/Cursussen/homepage.php?action=ListItem&site=NGV&frams=y&map=Cursussen&ident=1087
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gedigitaliseerde genealogische literatuur. Raadpleging gebeurt volledig op basis van 

zelfbediening. Individuele begeleiding zal in de bronnenzaal niet meer aangeboden 

worden. 

De omvorming is een gevolg van het feit dat de afgelopen jaren de belangstelling voor 

een fysiek bezoek aan de studiezaal sterk is afgenomen. Als onderdeel van een brede 

reorganisatie, waarin het CBG zich verder met name richt op de digitale 

dienstverlening, is de aandacht geheel verlegd naar de digitale studiezaal en zullen 

andere taken op nieuwe manieren worden ingevuld. 
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Derde Famillement 

Op donderdag 2 juni 2016 wordt door Het Utrechts Archief en het Centraal Bureau 

voor Genealogie het derde Famillement in Utrecht gehouden. Locatie is het Utrechts 

Archief aan de Hamburgerstaat, van 11.00 tot 19.00 uur. Nadere details volgen later. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan dit nummer werkten mee: 

- L.M.M. Hendriks, Kastanjelaan 49, 2665 GA Bleijswijk, tel. 010-5214158 

e-mail: juleo.bleiswijk@versatel.nl 

- J.G.M. (Annie) Duijf, Zeshoevenstraat 77, 5071 BN Uden, tel. 013-5111109 

e-mail: annie.uijf@ziggo.nl 

- H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV Delft, tel. 015-2146963 

e-mail: h.m.lups@ziggo.nl 

 

De bestuursleden L.F van der Linden en G.J.L.M. Velders, en 

de bestuurs- en redactieleden A.P.J. Käyser-van der Zee en L.P. Heurter. 



 

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

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

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

september en december. 

 

REDACTIE: L.P.Heurter, 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 L.F. van der Linden Antoon Coolenhove 14 2717  XH Zoetermeer 

e-mail: secretaris@delfland.ngv.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. 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 Ir. R. van Rooijen Warmoesland 26 2635 LC  Den Hoorn 

rovaroo@gmail.com 

015-2126770 

lid Vacant   

 

 

 

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

 e-mail: Ubink@casema.nl 

PR functionaris: G.J.L.M. Velders, Park Hoornwijk 42, 2497 BE ’s-Gravenhage, tel. 070-3683302, 

 e-mail: velders@xs4all.nl 

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/inhoudsopgave 

mededelingenblad 

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

 

 

Lidmaatschap NGV en adreswijziging Gens Nostra 

Nederlandse Genealogische Vereniging, Postbus 26, 1380 AA Weesp  

COLOFON ISSN 0928-774 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Familieportret van de 17
de

 eeuwse schilder Hendrick Cornelisz van Vliet 

Museum Het Prinsenhof - Delft 
(Behoort bij "Op zoek naar de nakomelingen van Michiel Corneliszn van der Dussen en Wilhelmina van Setten") 

 

 

 

 

 


	2015-02 Mededelingenblad 1-2
	2015-02 Mededelingenblad juni correcties LPH R3
	2015-02 Mededelingenblad lst

